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B ESCHRYVIN G
DER

STADT EN LANDE
VAN

B R E D A:
Behelzende de Oudheid van het Graaffchap STRYEN, def-

zelfs eerfte Bewoonderen, en oude Geftalte, met een Hif-

torifch Verhael van het Leven der Graven van STRYEN,
en daar op gevolgde Heeren van BREDAj

MITSGADERS
De Opkomft en eerfte Beginfelen der Stadt BREDA , defeelfs Benaming

,

eerfte Omwalling, en verdereVergrootingen en Verfterckingen , met
de voornaemfte, zoo Wereldlycke als Geeftelycke Gebouwen,

de wyze der Regeering, Hoogheden, Voorrechten, enz.

ALS MEDE
Eene naeukeurige en beknopte Befchryving van het Landt van BREDA, defzelfs

Dorpen, Vryheden en Heerlykheden , met der zelver Oudheden, Regee-
ringen , Aanhangzelen en gemeene Gebouwen

:

Uyt veele Oude en Nieuwe Schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal

van tans noch onuycgegevene echte Stucken, Brieven, enz. beveiligt,

DOOR
THOMAS ERNST van GOOR,

M^T Kopere Plaaten.

IN 'sG R A V E N H A G E,

By JACOBUS vanden KIEBOOM,
M D C C X L IV,
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OPDRACHT
r

AAN DEN

DOORLUCHTIGSTEN VORST
E N H E E R

WILLEM KAREL
HENDRIK FRISO,

BY DER GRATIËN GODS

PRINS VAN ORANJEN EN NASSAU,
GRAAF VAN KATZENELLEBOGEN,

* 3 VIAN-
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VIANDEN, DIETZ, SPIEGELBERG,
BUREN EN LEERDAM;

MARaUIS VAN VEREEN VLISSINGEN,-
HEER EN BARON VAN B RED A, BEILS TEIN,
DER STADT GRAVE EN LANDE VAN KUYCK,
LIESVELDT, DIEST, GRIMBERGEN, HERSTAL,
KRANENDONK, WARNETON, ARLAY, NOSEROY,
St. VITH, DAESBURG, POLANEN, WILLEMSTADT,
NIERVAERT, YSSELSTEIN, BREDEVOORT, STEEN-

BERGEN, St. MARTENÖDYCK, GÉERTRUYDEN-
BERG, TURNHOUT, SEVENBERGEN, DE HOOGE

EN LAAGE ZWALUWEN, NAALDWYCK;
HEER VAN AMELANDT;

ERFBURGGRAAF VAN ANTWERPEN,
EN BESANCON;

ERFMARSCHALK VAN HOLLANDT;
STADHOUDER, KAPITEIN, EN ADMIRAEL GENE-

RAEL VAN GELDERLANDT, EN HET GRAAF-
SCHAP ZUTPHEN;

ERFSTADHOUDER EN KAPITEIN GENERAEL
VAN VRIESLANDT;

STADHOUDER EN KAPITEIN GENERAEL VAN
GRONINGEN, DE OMLANDEN, EN VAN 'T

LANDSCHAP DRENTHE;
MITSGADERS

RIDDER VAN DEN KOUSSEBANDT.
ENZ. ENZ. ENZ.

DOOR-
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SS^OORLUCHTIGSTE VORST.

|E natüurlycke zucht en neyging, welke den

Menfch als ingefchapen is 5 tot zyn Ge-

boorte-plaats , is door de ondervinding van

een reeks van Eeuvi^en genoegzaam bewaerheid ge-

worden. Dus hoorde men den beroemden Dich-

ter OviDius in zynen tyd al opzingen

:

''

Nefcioj qua natale folum dtilcedme cunBos

Ductt , Êf ïmmemores non finit ejje Ji4u j '^^-^
''

Dat is; ;

Ik weet niet , door wat zucht de Menfch Jiaag wordt bezeten
j

Tot zyn Geboorte-plaats , en die noo'yt kan vergeten»

Door deze Neyging zyn zoo veele brave Mannen

opgeweckt en aangemoedigt geweeil? om de handt

aan de ploeg te flaan, en de Landen 5 Steden, en

Plaatzen, alwaar zy eerfl: het licht zagen, met hun*

ne pennen te vereeuwigen.

Deze Neyging heeft my insgelyks, reeds in myne

jeugt, al aangeport, om myne Landsgenooten te^

nutte te zyn ? en alles optezoeken en te verzamelen?

wat eenigzints tot opheldering der Oudheden en Ge*

^
3 fchie-
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fchiedeniflen myner Vaderftadt , welke als in eene die-

pe duyfternis bedolven lagen? zoude mogen ftrecken.

Dit Werk, in diervoegen door my by de handt

genomen , is van tyd tot tyd uytgebreid geworden

,

en geftadig 5als een fneeuwbal , voortrollende, eynde-

lyk in dien ftaat gebracht , waar in ik tans de vry-

heid neme, 't zelve op het aldernedrigfte UWE
HOOGHEID aantebieden.

En waarlyk, DOORLUCHTIGSTE VORST,

aan wien anders zoude ik het konnen of mo-

gen opdragen, dan aan UWE HOOGHEID,
op Wiens grondt het als een tedere plant is opge-

kweekt, en onder Wiens gunftige befcherming het

alleen Zyn volkómen wasdom kan erlangen.

In deze bladeren zal UWE HOOGHEID kon-

nen zien de Befchryving eener Stadt, die wegens

haare hooge Oudheid, aangename gelegentheid , en

't groote deel , 't gene zy , door haare byzondere

Lotgevallen , in de Gefchiedeniffen dezes Lands

heeft gehadt, ten hoogften is vermaart geworden:

Eener Stadt , die zich beroemen kan , dat door het

geluckig Huwelyk van deszelfs Erfdochter Johan-

NA VAN PoLANEN met Graaf Engelbrecht,

het DooRLucHTiGST HüYS VAN NASSAU zich

in
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in deze Landen heeft nedergezet, en aldus een geze-

gent middel in Gods handt is geworden, om dezel-

ve van Gewetens-dwang en Slavernye te verloflen:

Eener Stadt, zeg ik? welke, door haare beproef-

de trouwe , en onwrikbaar aankleven aan den dienft

van deszelfs Baanderheeren, altyt heeft uytgeblon-

ken: Gelyck ook alledeGunften, en Voorrechten

haar deswegen , door de gemelde Heeren , van tyd

tot tyd gracieufelyk verleent, zulks overbodig te

kennen geven ; en waar van UWE HOOGHEID
zelf 5 ten tyde van Deszelfs plechtige en heuchelyke

Inhuldiging, genoegzame blycken heeft gezien, heb-

bende UWE HOOGHEID doenmaals veel meer

bezit genomen van de harten Uwer getrouwe On-

derzaten, dan van Deszelfs zoo aanzienelyk Erfdeel.

Het behage danUWE HOOGHEID deze myne

Beschryving DER Stadt EN Lande van Bredamet

een gunftig oog te beftralen. De Edelmoedigheid

,

welke te gelyck met alle andere Vorftelycke deug-

den en hoedanigheden , in zoo een ruymen maate

,

inUWE HOOGHEID uytfchittert , geeftmy daar

een welgegronde hoope toe ; en dan zal mynen ar-

beid, die ik daar aan heb te kofte geleid, ryckelyk

vergolden wezen.

Leef
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X Leef lang^ : DOORLUCHTIGSTE VORST,

tot heil en welfiant Uwer Onderzaten ! Hunne oo-

genzyn alleen op UWE HOOGHEID geflagen,

en zy verwachten onderUWE HOOGHEIDS ge-

luckige Regeering alle bedenkelycke zegeningen.

Leef lang met Uwe Koninglycke Egtgenoot ! De
AlgénoegzaihevervulleUwer hartenwenfch5en doe

UWE HOOGHEDEN zien een reeks van Man-

nelycke Naazaten , door welke het Doorluch-

TiGST HuYS VAN NASSAU moge werden uytge-

breid en beflendig gemaakt tot in latere Eeuwen !._.v

lek ben met het alderdiepfte ontzag en fchuldige

eerbiedt

DOORLUCHTIGSTE VORST,

UWE HOOGHEIDS

'1 f

'

Onderdanigfte en gehoorzaamile

Breda den 3 April Dienaar,
1744- ' l t

Thomas Ernst van Goor.

^T NOBI-
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NOBILISSIMO DOCTISSIMOCLUE

VIR o

P. THOMAE ERNESTO
VAN GOOR, J.U.C.

URBIS PATRIAE SCABINO, etc. etc.

LITERARUM ET LITERATORUM AMANTISSIMO,

CUM BREDAE ANTIQ.UITATEM, ORTUM, INCREMENTUM,

ET STATUM,

OMNIAQUE, Q.UAE AD EJUS HISTORIAM PERTINENT,

ACCURATISSIME COLLECTA ET DESCRIPTA,

IN LUCEM EDERET

EGREGIUM, ET MULTIS LUCERNIS EVIGILATUM

OPUS.

fithiam rerum fecreüs quaerhe chartls

,

^hquis amat Patriae dtfcere fata fuae»

^dtta ventuns tradtt monumenta Papyrus

,

L'migerae quondam munera dïgna Deae,

Haee



Haec facitf ut clarae gemes, ^ facla priorum

A fera pojfint pojier'ttate legt.

Omnh 'm humanos apte comertttur ufus ^

Seu Fach fcrtbas , feu grave Mart'ts opus,

L'ttera
, Jt mandes , ah Iher'ts Gadihus ufque

Ih'tt ad extremos fida m'tmjira Getas ,

Sermonum longis peragtt commerc'ia terrts

,

Famaque fufpeBa ejl
y ft caret hujus ope,

Mortales vttas longos producït 'm annos
,

^aeque mort dehent , non fmtt 'dia mort.

Haec iih't praetentum ^ quot'tes lubet y advocat aevum^

Et praefem acl't temporis aBa refert.

Cext'iOf &* cantu y magtc'tfque potentior herbhy .

^ Fxan'tmes cogtt pojl fua fata loqu't,

Nunc quoque Laomedon frmt altae moenïa Troyae
,

Frujiraturque duos fraude doloque Deos.

Dwttts hic Prtarnt florent feltcia regna
,

JJt fuertnt Grajis inv'tdiofa viris,

Mox ttbt fubje&is uruntur Pergama flammis ^

Et volat ante oculos atra favtlla tuos.

Hac fugtt Aeneas oneratus ponde're facro,

Atque alto juffum qudefti 'tn orhe locum.

Verte
y
precor

, foVtumy hrevts efi labor tlle y v'tdehts

Crevertt ut parva maxima Roma cafa.

Htm



Hinc eadem feptem dominos ad fidera montes

Eveh'tt , ÊJ' Laüi faxa fuperha Jovis,

Caefar'ts haec domus efl , cuï furgtt Apolüms aedes

Prox'tma, &' Auguflo hthltotheca foro,

Stngula qut referat : citms flavent'ts arertas

Litorisy Hyblaeas Ê5* numeraret apes,

Omnta quts nos haec doemt ? nïfi charta fidelts ,

Praecipue doBa quae fit arata manu,

Saepe tarnen cafus &' funt fua fata libellis
,

Ut qutbus interdum non fit habenda fides,

Scrinia nonnunquam populatur barbarus hojiis

;

Namque etiam hic metuit , fenfit Êf arma heus»

§uot Itbros avtdis haufere incendia flammis /

^ot calidae furum fubripuere manus

!

Incüflodttus propriis y miferabile , morbisy

Aut tacito tineae carpitur ore liber, \'

Interdum bibula vittata volumina charta

Vidimus humenti non bene tuta loco,

^iid quod barbarico faepe horret epijlola duBu ,

Aut anttquaiis Utera fcrtpta notis.

His tandem atque altis rerum primordia cau/is

Saepe tenebrofa condita noBe jacent,;\'^ ni%\\

"^'"'Haec quoque y Breda, tibi quondam res obfuit ^ ut non

Natalem factie fit reperire tuum,

* * I Et
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Et tua'fortaffl^ jam nunc latu'tffet or'tgo^

Sedula ni G o r i cura tidijfet opem, '

Pervigil 'tlle moras omnesy ohïcefque removh,

Unus follicïtas aufm tntre vias.

Ille vetufiatem lufirans y caecofque recejjusy

Condidït hoc rarae nohïïttaüs opm»

Infpke matertam '^
loHgis deducitur anmSj

^uaeque dïu latutt fit mvïtate recem,

Efi qutddam affeBïs naevos detergere fcrïptk^,

Aut lucem ohfcuro fpargere pojffe loco,

Efi quïddam hïc atque hïc ckartas reperire latentes^

^4arum ufu gaudens confiruït auBor opus,

Occultum Aeac'tden fi non revocajfet Ulyjfes y

Moeomdae lïtados cop'ia nulla foret,

Haec t'tbt non t'ttuVt , nee habendl nom'mïs ardor,

Sed Bredae folus fcrthere fuafit amor,

Sctl'tcet officium efi generofi civts , ut urh't
,

^a poffif y Patr'tae ferv'tat ufque fuae,

Inter finttïmas urbes memorabtle nomen y

Parfque efi hifior'ta y Belgtca terra y tuae»

lila patet tandem folo te vmdice , G o r ï

;

Hoc erat immenfae fediilitatis opus»

\\y'.\ \^- .^dndo fit orta docesy qmbus auBa fiit 'mcrementis

,

Ardua quts primus moenta condïdent,

-^ Enu*
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Rnümeras veter?fl pr'tmafque ab' o/igme gentesy

XJtque fit tngemqjerra h^afa fuq^_ . n

^ï fuer'mt quondam Tdxandrt
, füh quihus olim,

Strtnae Fr'tnctpïhus fluxerït amnts av'ts,

Claraque facla Ducum , cafufque per horr'tda bella
,

Urh$ fuertt quottes viBuy quihufque modts.

Haeredes y ThalamoSy Tahulas , Dotalta^ FaBa^

Oflendtt fida pagina fcripta manu^

NASSAVlAMque domumy &' tangemesfidera turres

,

^t^ hufium Pario marmore confpkuum.

Praecipuasque aedes , &* tot caflella ^ tot arcesi/

Ut pars propofitï non vacet ulla tuu
/

Vrhs ipfa 'm medjo tanquam Regina theatro

Regaü cultu fufp'menda fedet»

^uam hts fep tent ctngunt toto aequore pagt
,

Bredani jurts qua patet omnis ager,

Sed quorfum ahrïp'ior / itbt cedtmus omn'ta , G o r i

,

Area fola tuts 'tlla terenda rotts,

Non carutjfe 'tllos fuccejfu gratulor aufus

,

Velaque te ventts expTtcuiJfe futs.

Gratulor ante altos , Patria efi communis utr'tque

,

lila tuas cunas v'tdity ^f illa meas»

Omnes Bredanos haec tangit gloria chesy

Omnes pars urb'ts magna mmorve fumm,

* *
3
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Acape mm laudes magnorum , Erneste, vtrorum

,

Do5irmae atque ammï praemia digna tui,

Nee mea me faïlunt vatïs praefagia , vives

Clarus B R E D A N A fcriptor ö/^Historia.

P. G. CROYZÉ.

TAFEL
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DER
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HOOFTSTUKKEN.

EERSTE B O E C K.

I, H o o F T S T U K.

VAn de eerfte Bewoonderen van het Landt van Stryen, en deszelfs

Qude Geftalte. '

l oj nf/

r . Van de Vprften, pnder wiens beftier 't Landt van Str^^en^ van 't Jaar

500. tot 't Jaar 631., gellaan heeft.
^<. ' -

^

,^

Il I.

Van de H. Geertruid, eerfte Vrpuwe dezer Landen, en daar op ge-

volgde Graven van Stryen.

IV.

Van de Heeren van Breda, uyt de Huyzen van Stryen, Breda, en
Loven.

V. ,

Van de Verdeeling van 't Landt van Breda , en de Huyzen van Gave-
ren, Liedekerke, enRaffegem.

.rioI)SH f;3iT sb . .

.'

Van de Heeren van Breda, uyt de Huyzen van Pplanen en Naflau.

vj I.
..^A. i

Byzondere Befchryving der Stadt,Breda, derzelver Opkomft , Ver-

fterking, Uytlegging, en Gemeéne Gebouwen, -

Vin.



xvj TAFEL
VIII.

Befchryving van den Godsdienft, mitsgaders der Kerken, Kapellen,
en andere openbaare Geeftelyke Gebouwen binnen de Stadt Breda.

I X.

Gedenkwaardige Zaecken binnen de Stadt en 't Landt van Breda
voorgevallen.

TWEEDE BOECK.
I. HOOFTSTUK.

Y An de Hoogheid en Gerechtigheden der Stadt Breda.

II.

Van de Hooft- en Leenbanck 's Lands en Reflbrte van Breda.

I I I.

Van de Hooge Amptenaren, en hun Regtsgebiedt , en eerfl van den
Droffaert.

I V.

Van den Binnen Borgemeefler en Schepenen.

V.

Van den Buyten Borgemeefler en Treforier.

VI.

Van den Griffier en Secretaris.

VII.

Van de Tien Raden.

VIII.
Van de Weesmeellers, en de Weeskamer.

I X.

Van den Krygsraadt der Stadt Breda.

X.
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X,

Van de Binnen en Buyten Poorters, hunne Rechten en Gerechtighe-

den.

X I.

Van de Ingezetenen, mitsgaders van de Vierfchaer en Vryheid der

Stadt Breda.

X I I.

Vertoog der Geleerde en Beroemde Mannen binnen de Stadt en 't

Landt van Breda geboren.

XIII.

Coftumen, Keuren, Ordonnantien, en Reglementen der Stadt Breda.

DERDE BOECK.
I. H o o F T S T U K.

V Ervattende eene Algemeene Befchryving van *t Landt van Breda.

I I.

Befchryving der Heerlykheden Terheyden en Teteringe.

I I I.

Befchryving der Vryheid Oofterhout.

IV.

Befchryving der Heerlykheid Dongen.

V.

Befchryving der Heerlykheid Gilze en Ryen.

V L

Befchryving der Heerlykheden Ginneken en Bavel.

V I I.

Befchryving der Heerlykheden Alphen, Baerie, en Chaam,

^** VIII.



xviij T. A FEL
V ï ï I.

Befchryving der Heeriykheden Zundert en Rysbergcn,

IX.

Befchryving der Vryheid Rofendael, en Heerlykheid Nifpen.

Befchryving der Vryheid Etten, mitsgaders der Heeriykheden Leur
en Sprundel.

Befchryving der Heerlykheid: de Hage.

VIERDE BOE C K.

Vervattende veele Prhmegien en oude Brieven , mitsgaders Vryhe^

den , Rechten , Cojiwsjmen , en andere , zoo algemeene ah byzon-

dere Stucken , betreffende de Stadt en 't Landt van BREDAy
meefl dienende tot bewys en opheldering der Gefchïeden'ijfen en

zaecken in de . drie voorgaande Boecken verhandelt : Namentlyk

T f

N°. I.

Giftbrief van Engelbrecht de Salifche Frank, waar by hy 't Dorp
Alphen fchenkt aan den H. WiUebrord, en 't Kloofter van Epternaken.

Uyterfle Wil van den H. WiUebrord , Aertsbiffchop van Utrecht, en
Verkondiger van 't Kriften Geloof in deze Landen.

Brief, waar by Keyzer Otto de L aan de Kerk van Niveile alle haare
bezittingen, oock in 't Landt van Stryen gelegen, bekragtigt.

Stichtbrief van 't- Kloofter van Thoor, door Hilfondis Gravin van
Stryen.

Brief, waar by Engelbrecht van Scoten, al zyn oudt Goedt, 't gene
hy te Scöten hadt , geeft aan de Kerk van Villers,

N°. 6.
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N°. -6.

Hendrick, Hertog van Lothryck, geeft aan Godevdett^ Heer Van
Breda, het Goedt van Breda te leen.

7.

Brief, waar by Dirk de VIL, Graaf Van Hollandt, afftaat van al 't

Recht 't gene hy meende te hebben op 't Landt van Breda.

8.

Godevaert, Heer van Breda, geeft zich met zyn Landt over, in Va-
fallagie, aan Hendrick Hertog van Lothryck.

Gifte der Hoeve van Nieulandt aan 't Klooller van Tongerlo.

10.
j

Overeenkomft van den Hertog van Brabant, enden Heer van Breda

^

g^egens de Stadt en den Burgt van Breda.

II.

Hildegond, Abtdis van Thoor, noemt den Hertog van Brabant haren
Advocaat,

12;

Verdrag tuflchen Hendrick Hertog van Brabant en Heer Gillis van Bre-
da, tèt befliffing der gefchillen onder hen gerezen.

13-

üyterfte Wil van Godevaert den IV, Heer van Breda.

14.

Privilegie , waar by de Poorters van Breda vry verklaart worden van al-^

Ie Schattingen.

15.

Brief, waar by Hendrick, Heer van Breda, 't Beggynhof aldaar begun-
ftigt.

16.

Beveiliging van den^voorgemelden Giftbrief door Hendrick, Biflchop
vanLuyck. <

17-

Brief, waar by Arnout van Gaesbeek goedkeurt de oprechting der

Kerk. yan Rofendael, tot eene Parochie Kerk,
'

- :
-t ^ ^^ 2 No. 18
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Arnout van Loven, Heer van Breda, geeft aan die van Oofterhout
den vrydom van alle Tollen, enz.

19.

Amout van Loven noemt zich Richter of Droffaert van den Lande
van Breda.

20.

Brief, by welke Arnout van Loven veele Goederen fchenkt aan 't

Kloofler van St. Katarinen Dal.

21.

Arnout van Loven verkoopt aan de Abtdis van Thoor de Thienden
van Etten.

22.

Brief, waar by Arnout van Loven aan die van Breda geeft 't Landt
gelegen tulTchen Emelenberg en den Ypelaer.

noiHil - }l f;..

23.

Jan Hertog van Brabant geeft aan Amout van Loven 't Landt vaA.

Breda, om 't zelve, geduurende zyn leven, te gebruyken.

24. - j
Afdeeling van Breda en Bergen op Zoom, tuifchen Heer Rafo vaii'

Gaveren, en Heer Gerard van Wefemale.

25.

Limietfcheyding tuffchen de Heeren van Breda en Bergen op Zoom.

26.
-i i^ .

' '

'

Brief, waar by Rafo van Gaveren aan de Stadt Breda geeft 't recht Om;

Kaffeygelt te vorderen.

27.

Uytgift van Sevenbergen , door Willem Heer van Stryen.

Brief, waar by blykt, dat de Kerk van Gilze is geweefl: de Moederkerk
van Etten en Merterfen, of de Hage.

N°. 29^
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N°. 29.

Uyterfte Wil van Heer Jacob, Deken van Beeck, waar by hy de Paro-
chie kerk van Breda oprecht tot eene Collegiale Kerk.

30.

Hervorming van 't Kapittel der Collegiale Kerk.

31. '

Scheyding der Kerken van Ginneken, Merterfen, Etten, en Bavel,
van de Moederkerk van Gilze.

32.

Gerard van Raflegem vergunt aan die van Breda, dat zy binnen de
Stadt mogen Acchyns heffen.

33.

Verlegging der Weekmarkt te Breda van Maandag op Dingsdag,
met het Recht der Laken neering aldaar.

34'

Willem van Duvenvoorde verkrygt in Erfpacht het Huys te Stryen.

35-

^ Gifté van 't hooge en neder Gerecht van Oofterhout aan Heer Wil-
lem van Duvenvoorde.

36.

Gerard van Raffegem verkoopt 't Landt van Breda aan Jan den III.

JHertog van Brabant.

37.

Aanflelling van Klaas van Nifpen tot Schoutet van den Lande van
Breda.

38.

Brief, waar by de Hertog van Brabant aan Klaas van Nifpen volmagt
geeft, om Schepenen en Dingbanken te mogen aanftellen in 't Landt
van Breda.

39-

Overdracht van den Hertog van Brabant, en Jonkvrouwen Marie en
Margriet van Liedekerke, wegens 't Landt van Breda.

V <r ^ N^ 40.
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Afte van Legitimatie van Heer Willem van Duvenvoorde , door
Keyzer Lodewyck van Beyeren.

a 41.

Privilegie, dat alle 't Wollewerck inkomen moet binnen de Poort van
Breda.

42.

Jan Hertog van Brabant maakt de Schepenbanck der Stadt Br«da 't

Hooft van 't geheele Landt.

43.

Vonnis en Uytfpraak van Philips van Valois , Koning van FrancU
ryck, tuffchen Jan Hertog van Brabant, en Gerard Heer van RalTe-

gem, wegens de Verkoping van 't Landt van Breda.

44.

Vidimus van 't Appointement , uytgegeven by Philips Koning van
Franckryck, ter befliffing der verfchillen, gerezen tuffchen Jan Hertog
van Brabant, en Gerard Heer van Raffegem, wegens 'tLandt yan Breda.

45.

'Brief, waar by Jonkvrouwe Marie van Liedekerke aan Heer Willem
van Duvenvoorde al haar recht overgeeft, 't gene zy op 't Landt van
Breda nog voorbehouden hadt.

46-.

Jan Hertog van Brabant verkoopt 't Landt van Breda aan Jan van
Polanen, Heer van de Leek.

47-

Jan van Polanen, Heer van de Leek en Breda, geeft aan die van Bre-

da de Halle en Wage , en recht de Lakenhal op tot een Rechtbanck.

Vergunning aan de Stadt Breda om den Acchyns te mogen hoogen en
laagen. ,-

-'-

49-

Ade, waar by Wenfelin en Johanna, Hertog en Hertogin van Bra-

bant, verklaren, dat die van Breda geene bede aan den Hertog fchul-

dig zyn.

N°. 50.
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N". 50.

Verpanding der Heerlykheden Groot -en Kleyn Zundert, de Hage^
Sprundel, en Nifpen, aan Jan van Polanen, Heer van de Leek en Breda.

51.

Jan van Polanen fticht in de Kerk te Breda een Capèllanye.

52.

Verdrag tuffchen die van Breda en Terheyden.

53' il^uW i'.i)'^ 3V3oH ob {|o tgiu--'

Stichtbrief van een Outaer in de Parochie Kerk te Ooflerhout.

Inkomft van Engelbrecht Graaf van Nafïaü, efijohaniik van de%éck,
als Heer en Vrouwe van Breda.

55.

Engelbrecht Graaf van Naflau geeft aan die van Breda, dat nergens

opflach van Goede zyn mag in 't geheele Landt , dan binnen de Stadt

Breda, enderzelver Vryheid.

56. .(

Kwytbrief, waar by Engelbrecht, Graaf van Naffau, van die van Bre-

da bekent ontfangen te hebben Twee duyzent Rhynsgulden.

57.

Raming en Middeling, gedaan by de goede Steden van Brabant, tuf-

fchen de Stadt Breda, en de Dorpen van Alphen, Gilze, en Baerle,

wegens het Brouwen , Weven enz. . iiy '. >

58.

Jan Graaf van NaflTau geeft aan die van Breda het Vorrecht om hun
^eygen Bier te mogen brouwen, fonder daar van eenig Gruytgelt te be-

talen.

59'

• Bekrachtiging van 't gemelde Voorrecht by Maximiliaen en Maria

,

Hertog en Herj:oginne van Brabant.

60.

Brief, waar by de Hertog van Brabant den Heer v^an Breda vry ver-

klaart van alle Tollen, zoo te water als te landt,

N°. 61.
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Blydelnkomfl; van Engelbrecht den II, Graaf van NalTau, als Heer van
Breda.

62.

Engelbrecht Graaf van NafTau beveiligt aan die van Breda alle hunne
voormaels verkrege Vorrechten.

Maria van Loon, Gravin van NafTau, fticht het Kloofter van Vreden-
burg , op de Hoeve van Wueftenberg , te Bavel.

64.

Philips Aertshertog van Ooftenryck, Hertog van Brabant, ftelt die

van Breda en Bergen buyten bedwang van alle Heeren , Bancken, en
Rechteren.

65.

Blyde Inkomft van Hendrick Graaf van NafTau , als Heer van Breda.

66.

Fundatie by Hendrick Graaf van NafTau gedaan , om hondert arme
Perfonen jaarlyks te kleeden enz.

67.

Ordonnantie, gemaakt by Hendrick Graaf van NafTau, op de tim-
mering der afgebrande Huyfen en Hoffteden binnen de Stadt Breda.

68.

Keyzer Karel de V. ontflaet die van Breda, voor den tyd van agtien

jaaren, van het betalen der Tollen, wegens den grooten Brandt enz.

6g.

Oftroy , waar by de Stadt Breda wordt opgericht tot eene Vrye Stadt,

en voor altyt ontheven van den Brabantfchen Tol.

.70.

Bekrachtiging van 't voorgemelde Oftroy en Vrydom, door de Alge-
meene Staten der Vereenigde Nederlanden.

71.

Verbondt der Steden van Brabant, houdende de zyde der Algemeene
Staten.

N°. 72,
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N°. 72.

Aentekening der Bedycking van verfcheyde Polders in en omtrent het

Landt van Breda gelegen.

73.

Oude Munten waar van in de voorgemelde Brieven gewaagt wordt,

met derzelver evaluatie, naadc tegenwoordige waarde.

74-

Eedt vAn den Heer der Stadt en Lande van Breda.

75'

Eedt .van de Poorteren en Ingezetenen der Stadt en Lande Van Breda,

76.

Affchrift van 't gene gefchreven flaet onder de Schilderye van 't zooge^

naemde Sacrament van Mirakelen van de Niervaert, voor zoo veel 't zel-

ve in wezen is.

77-

Affchrift van een met de handt gefchreve Rym Kronyck, behelfende de

Afkomft en de Opvolging van het oudt Doorluchtig Geflacht van Naffau.

78.

De Abten 't Konvent van St. Bavo te Gendt verklaren, dat het Recht

ter begeving der Kapel van Kleyn Zundert behoort aan 't Konvent van
Tongerlo.

79-

Verklaring van Hendrick den II. van dien naam, Biffchop van Luyck,
wegens de Kerken en Thienden van Nifpen en Sundert.

80.

Willem Graef van Holland, geeft aan Willem van Duvenvoorde het

Scout Ambacht van Geertruidenberg enz.

Willem Graef van Hollandt, geeft aan Jan van Polanen, Heer van de

Leek, den Borcht van Geer^uidenberg.

82.

BuUe van Nicolaes den V. , Paus van Romen , waar by hy aan Maria

van Loon, Gravinne van NalTau, verfcheide gunitcn verleent.

Brief van Jan Hertog van Brabant, waar by hy Engelbrecht Graaf van

Naffau vryfpreekt van 't gene denzelven te lafte was gelegt.

* * # * N°. 84.
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N°. 84.

Verklaring der, Baenrodzen , Ridderfchap en Steden van Brabant,
ten voordeele van Engelbrecht Graef van Nallau enz.

85.
. r I

Requeft, by Prins Willem den I. aan den Keyzer overgegeven, om de
Appellatie van de Hooft- en Sghepenbancken te Breda in eene Refor-
matie te veranderen,

8^.

Ordonnantie van Hendrik Graef van Naflau , aangaende de Veftka-

mer.te Breda, enz.

87.

Nadere Ordonnantie van Maurits Prins van Oranjen , nopens de Vefl-

karher ter Secretarye van Breda.

88.

Vonnis van den Raad van Brabant, belangende de Veilkamer ter Se-

C];etarye der Stadt Breda.

.Lm'ilfi 8g.

Brief van Jan van Beyeren, BifTchop van Luyck, waar by die van
Hertele, Seymaer, Heyde en Wagenberg, nu te zamen het Dorp en
Heel-lykheid van Terheyden uytmakende , tot een Parochie worden
opgericht.

Uytlpraak van de Heeren van Dongen, van Zelbach , van Aflfche

enz. , als verkore Scheydsmannen , tot beflifïïng der Verfchillen , gere-.

zen tulTchen Engelbrecht Graef van Naflau, en Hendrick Heer van Ber-
gen, over het Landt en de Heerlykheid van Breda.

91.

Oprechting en Fondatie van het Manhuys op den Haegdyck te Bre-

da, door de Uytvoerders der uyterfte Wille van Heer Anfelmus Smit,
gezegt Fabri.

92. -

Engelbrecht Graef van Naflau zegt aan Jan Biflchop van Luyck, zy-
ne Manfchapop.

93'

Brief, waar by Jan Hertog van Brabant , den Grave van Naflau
fchadeloos houdt wegens 't opzeggen van zyne Manfchap aan den Bif-

fchop van Luyck.
NAAM-
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IN TEBKENÏïCË
;.u«

DE Bf ë EREN
A. G.

Jacob Willem van Alphen , Controlleur van Joris Gefteranus. ;t

's Heeren Domeynen te Breda. i'loris van Gilfl: , Schoutet van jllpbènl

Dirck van Andel. ' Baark en Chaam.
Hendrik van Gils , Secretaris der Frybeid

T> Ooftcrhout.^'
A. de Grand.

A. van Gaaien , Subjiitut Secretaris der Hetf
Mr. Andr&as de Bons, Prefident der Stadt lykheid terheyde. :) rrcv v. io.T 'i\^

Breda. •. \l
W. H. van Borflelen , Heer va» Geldermal- TT

fetn. ,
*^*

Petrus van Btek, Raaden Rentmeefter van
het Hoog Forftelyk Stift Thor. Mr. Samuel van Hulfl , Raad der Siadt

Bernardt de Brengues, Schepen der Stadt Delft. \ ^-,\aoi~i.

Breda.
,

A. Hardy.

Pieterde Bruyn,'Rentmeejler van de Braak. D- Martinus Hafebrouk, Predicant te Bre-

Jacob de Bruyn. 'da.
P. de Haflelaer.

.
/^ C. Henny , Stokhouder der Stadt Breda.

P. G. Croyzé, M. D. en Oud Schepen der *-^*

Stadt Breda.

T". J. C * * *, Groot Papier, Mr. Gafpar Rudolph van Kinfchot, Heer
H. V. D. C. van Nieuwerkerk , Secretaris der Stadt

Delfts i^c. Groot Papier.

T> Andreas David Knollard, Schepen der Stadt^'
Breda.

D. Jacobus Koets , Predicant te BaarU"
Arent vandér Dufien , Raad der Stadt D^lft, Najfau.

en Gedeputeerde ter Admiraliteyt t^c. Groot Johannes van den Kieboom, Boekverkooper
Papier. /« Breda.

Johan Hendrik Damifle, Stadthouder der

Stadt en Baronnie van Breda.
Paulus Demony.
De Regenten der Heerlykheid Terhey-

den. Hendrik Willem van de Luyiler.
F. L.

L.

^

'

Mr. Hendrik Leuftink Hendrikfz.

D. Gcrardus Fabritius , Predicant te Etten.
* * * * 2 M,
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DE H E E R E N

M.

M. S. Meflral, Luytenant-Collond van een

Regiment. Zwitfers ten dienfte deezer LaU'

3en- '• '

Mi^ Sebaftiaén van Meyérs , Griffier der

Stadt en Landen van Breda.

N. -.

Carel van NaarlTe , Rentmeefier der Domey-

nen der Stadt en Baronnie van Breda.

Gerard Johan Nooftberg, Raad en IVees-

mee/irr der Stadt Breda.

N. N. .-^^
!'.';'''

J.
Nummer, Secrttaris rier Heerlykheid de

t^a^e.

o.
.r.;VA ; •.^>:r^?, I

Mr. Louis van Overbeke, Burgemeefter der

Stadt Breda.

P.

Pronk, Burgemeefter der Stadt Harderviyk.

Bouthour van Slingelandt, Raad en T^roet-

Jchap der Stadt Deift , i^c. i^c. ifjc.

L. T. de Saumaife , Majoor ten dienjie dee^

zer Landen.

Mr. Abraham Santvoort, Schoutit van Gzn-

neken en Gilze.

Mr. J. J. Steurman , DroJ/'aart van het

fVefiquartier van V Marquifaat van Ber-

gen op Zoon.

Dr. Jan George van Son , Schepen der Stadt

Breda.

Willem Schoorn , Rentmeefier der Geefielyke

Goederen y en Schepen der Stadt Breda.

T.

Jan Fredrick' Troomer , Ondi Schepen en

Pojimeefier der Stadt Breda.

Mr. P. J. Tollius , Griffier van de Lecnen
der Stadt en Landen van Breda.

Ifaac Tirion , Grooc Papier.

-v^S. R.

Chriftiaen Graaf van Reghtejen , CoUonel

van de CavaHeiy ten dienJle deezer Lan-

den.

Mr. Jacob Rygersma , Ordinaris Raad en

Reekenmeejler van Syne Hoogheid den Hee-

re Prince van Oranje en Najfau. Groot

Papier.

Mr. Cornelis van Ryckevorfel.

Mr. Huybreghc van Ryckevorfel.

Jan van Rhyn.

S.

ïlendrick van Slingelandt, Burgemeefter van
'sGravenhage^ Qc. t^c. (^c.

V.

Mr. W. H. Verbrugge , Schepen der Stadt

Breda.

Conftanünus van Veclielen, Secretaris der

Stadt Breda.

Mr. J. T. van Vechelen»

P. van V^echelen.

W.
Mr. Cornelis Elias van Wenffenburgh.
Mr. Albertus Gerard Waalwyk, jiuditeur

Militair van V Garnifoen te Breda.

Weflervelt ,' Burgemeefter der Stadt Harder-

"jjyk.

Z.

Mr. Remees Floris van Zanen, Regerend

Schepen der Stadt Haarlem.

J. Zylmans , Subftitut Ontfanger van ie Fry-
heid Oofterhout.

BE SCHRY.
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BESCHRYVING
D 5 R

STADTen LANDE
VAN

BREDA.
EERSTE BOEK.

I. HOOFTSTUK.
f^afi de eerfle Bewoonderen van U Landt van Stryen,

en deszelfs oude Geftalte,

)Et Landt van Stryen is oudtyts , zoo verre men kan naagaan,
bewoont geweefl: by de Taxanders, gelyk Plinius zulks getuygt,

zeggende: A Scaldt incolunt extera 'faxandri plurüjus nominibus',

dat is , van de Schelde , in de buytenfte plaatzen , woonen de

Taxanders onder verfcheide benamingen.

Omtrent de bepaling van 't eygentlyke Landt, 't gene de
Taxanders zouden bewoont liebben , zyn liet de Geleerden niet eens. P.

Cluverius meent, dat de Zeeuwen de rechte Taxanders zyn, welke de Eylan-

den aan den mont van de Schelde en Maas bewoonden ; nemende de woorden
van Plinius in deze betekenis op , dat de Taxanders aan den buytenkant der

Schelde, of over de Scnelde gezeten waren; 't gene echter met den zin dier

woorden gantfch niet overeenkomt: vermits Plinius, bezig zynde met de
Belgifche Provintie te befchryven, en ook de Volkeren aldaar op te tellen, over
de Schelde niets te verrichten hadt , en by gevolg ook geen voornemen
kan gehadt hebben om eenige melding te maken van de Bewoonderen der

Eylanden aan de overzyde van de Schelde gelegen. Andere wederom, als

Ortelius, Pontanus , Valefius, ftellen, dat de Taxanders hunne woonplaat-

zen gehadt hebben van de Schelde af tot aan de Maas, en langs den Demer,
tot in de Luykfe kempen , en de Meyerye van 's Hercogenbofch : welk
gevoelen ook het meed gevolge is , als beft overeenkomende met de te-

genwoordige geiegentheid der Landen waar van in de oude Brieven gewaagt
wordt.

A Tot

Pïtn. Hifi»

nat. I. 4»

C 17.

MarceU'm.

Hijl. 1. 17.

Inleyd. der

Oudh. tn

GsJI. van
Zeeland

,

§. J.

Haver-
m.ins kort

Begrip van
Brabant «

cap. 8.

Divéü An-
tiquit.

Mg. pag,

4i.
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SomiTin

Batav.

can. 5.

Baten Be-

fchr. van
Dord,

Jul Cjtf.

dl he'.l)

Gall. 1.6.

Plin. Hi.

fior. n.t.

1.4.1 3.17.

Altir.

Germ
infer.

12, NH.

'ub.

I. 1. 3-

Tacit.

Annal.
'

2. 6.

Leeuwen
Hatav. UI

BI. 1138.

Van der

Jiceven

fiandv.

Kroayk.

Someren

Batuvi.t

BMi.r-
Brsd. Kro-

nyk of 't

jaar Ó03.

Bulksm
Trovh. de

Srahant 1.

I. ch, 6,

Tot beter verflant van 't gene gemeld is , zal men eens naauwkeurig gaan
onderzoeken den ouden loop van de Maas en Schelde , voornamentlyk in deze

Landen, zynJe zeer verfcnillende met dien welke zy hedendaags hebben;
om dus een recht denkbeeld te konnen maaken van de waare gelegencheid van
Taxandrië of Teffcnderlandc

,
gelyk het doorgaans by de latere Schryvers ge-

noemt wordt.

De Maas , voorheen een fcheydpaal tufTchen de Gauliërs en de Batavie-

ren , houdende de eerlle den Zuiden kant, en de Batavieren den Noorden-kanc
van die Kivier , neemt haren oorfprong uyt den berg Vogefus, en naa ver-

fcheide Plaatzen van Lotteringen , Frankryk en der Nederlanden voorbyge-
flroomt te heoben, behoudt zy haren ouden naam en loop noch langs Gra-
ve , Raveftein en Megen. Deze Rivier plagt van daar verder te loopen be-

zuiden 't huys te Bokhoven naar Hermikhuyzen , daar 't oude kanaal , nu
ganifch verlandt doch echter gezien worde; als mede Zuidwaarts de ScadtHeus-
den naar Doveren, en vooris midden door den Dordrechtfen verdronken
Waard, volgens de paaien tuffchen de Viircheryen van de GraafFelykheid

van Hollandt en van den Prins van Oranje heden nog bekent, latende Geer-
truidcnberg aan de Zuidzyde^en Dordrecht aan de Noord- en Noord- ooftzyde
leggen. Van daar heeft de Maas voortgeftroomt naar Maasdam , daar ze nu
door eenen dam is afgcfnedcn , en zoo Weflwaarts aan tot ^^'efl;maas

,

verder tot de Gorilmgen , naderhant bedykt onder den naam der Beyer-

landen , en van daar langs 't Landt van Putten , tulTchen Puttenftein in 't

Welkn , en Godfchalkoirc in 't Ooflen , voorby de Stadt Brielle in de Noord-
zee.

De Rivier de Schelde heeft haren oorfprong uyt 't Graaffchap Vermandois
in Pikardyen, vanwaar ze, een groot gedeelte van Henegouwen en Vlaan-
deren doorllroomt hebbende, liep langs de woonplaatzen der Menapers en
Moriners , de oude Bewoonderen van Brabant en der Zeeuwfche Eylanden

,

fcheidende die van deTaxanders. Van daar verder ftroomende, ging zy hare

wateren ftonen in de Maas, gelyk Julius Caefar gecuygt. Doch dat gevoe-
len wordt door Plinius tegengefproken , die den loop der Schelde befchry-

vende , dezelve in de Noord-zee brengt , zonder van eenige menging harer

wateren met de Maas te gewagen. Maar deze twee tegenftrydende gevoe-

lens konnen echter zeer lichtelyk overeengebragt worden , indien men de
ftelling wil volgen van den Heer Alting, die den ouden loop van de Schelde

zeer klaar affchetfl: in de eerfle Kaart van zyn geleerd Werk, daar men ziet,

hoe die Rivier, by hem mede Tabuda en Tunger genaamt, zich verdeelt in

twee armen, waar van de eene , loopende naar 't Zuid-weften , de Zeeuw-
fche Eylanden aan de linkerzyde belluyt, de andere , langs dezelve Weft- en
Noord-weftwaarts aan loopende, zich vereenigt met de Maas, en dat dan die

twee Rivieren te famen haren loop meer Noordwaarts wenden , tot dat zy
met den onderden arm van den Rhyn, te weten de Waal, vereenigt zynde

,

te famen met dien afgrylTelyk grooten mont , waar van Tacitus gewaagt,
zich uytftorren in de Noord-zee.

Behalven deze twee Rivieren kwam eertyts nog uyt de Maas, niet verre

van Dordrecht, vloeyen een Riviertje de Streene, by anderen Unftrit, ge-

naamt, 't gene Welbvaarts aan ftroomende, omtrent Bergen-op zoom zich met
de Schelde vermengde. Ter plaatze alwaar de Streene uyt de Maas flroomde
lag voormaals 't Dorp Stryenmonde, aldus genoemt naa die zamenvloeying,
't welk met die Rivier in den grooten Vloed van 't jaar 1421. vergaan is:

men ontfing aldaar den tol van de voorbyvaarende fchepen. De Bredaafche
Kronyk-fchryver verhaalt, dac een zekere Strenius, Landvoogd over dit Ge-
weft, deze Rivier, omtrent 't jaar Ó03 , zotide hebben doen graven en leyden

uyt de Maas ,van Stryenmonde tot by Stryenhamin de Schelde, op welke Ri-

vier hy mede een Tolhuys deedt bouwen, Streenberg genaamt, 't gene den
naam zoude gegeven hebben aan de Stadt Steenbergen.

Den loop der voorgemelde Rivieren dus belchouwt hebbende , zoo zal

men den rechten flant van Taxandrië in dezer voegen bepaalen. Die Land-

flreek hadt dan tot grensfcheyding de Maas ten Ooften, de Schelde ten Zui-

den, 't Riviertje de Streene ten Weften, en 't Markgraaffchap van Antwer-
pen
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pen met den Demer ten Noorden, begrypende 't grootfle gedeelte van 't Graaf-

Icnap van Loon ; 't Landt van Hoorn , Kuyk , Keflel en Ravellein ; 'c

Landt van Stryen, en 't oude Graaffchap van Orten , tegenwoordig behel-

zende de Landen onder de Meyerye van 's Hertogenbofch behoorende.

Dat de voorfchreve Landen onder Taxandrië behoort hebben, kan men
met verlcheide echte bevvys-flukken beveiligen ; en derhalven is 't te verwon-
deren dat Geleerde Mannen , die zoo veel werks hebben gemaakt om de
Taxanders in de Zeeuwfche Eylanden te plaatzen, daar omtrent niet eenige

opmerking genomen hebben. Want 't is niet te geloven en uyt geene Hiftori-

fchryvers bekent, dat de Taxanders, zedert den tyd van Plinius tot omtrent
't jaar 700 naa de Geboorte des Heylands , hunne woonplaatzen zouden ver-

andert , en zich van de Zee-kuflen dieper landtwaarts in begeven hebben : im-

mers uyt de volgende ftu ken zal blyken, dat in de agfle, negende en tiende

Eeuwen verfcheide plaatzen in Taxandrië ai opgenoemt zyn , welke in die

Landtftreek heden nog gevonden worden.

1. De H. Willebrord, AartsbifTchop van Utrecht , en zoo genaamde Apoflel

dezer Landen, tekent in zynen uyterllen wil, gemaakt in 't jaar 726, verfchei-

de Plaatzen aan in Taxandrië gelegen, namendyk fVadradoch , nu Weert;
Peplo, nu Poppel; Dulhmala, de Dommel; Diojna, DiefTen, en yilpbeim, nu.

Alphen ; meerendeels in de Meyerye van 's Hertogenbofch en in 't Landt van
Breda heden nog bekent.

2. Men vindt mede gewag gemaakt van 't gemelde Dorp jilphen, als gele-

gen in Taxandrië , by den Brief waar in Engelbrecht , de Salifche Frank , 't

zelve fchenkt aan den H. Willebrord en 't Klooller van Epternaken, omtrent

't jaar 711.

3. Keyzer Octo de L, in den jaare 96Ö, aan de Kerk van Nivelle haa-

re goederen en bezittingen beveiligende, noemt in 't byzonder de Erffenis

van de H. Geertruid in 't Landt van" Taxandrië
,
gelegen aan de Rivier de

Strcene in de Stadt van Bergen.

4. Keyzer Karel de Kaale, en zyne Gemalin Richildis,by haaren Brief aan de

Kerk van Nivelle in 't jaar 877 gegeven, welke naderhant door Zuentibold

,

Koning van Lothryk , in 't jaar 897 beveiligt is
,
gewagen onder andere

van 't Dorp Foreji in 't Landt van '1'axandrië , 't gene , hedendaags Vooril

genaamt
,
gelegen is omtrent den Demer.

5. De Dorpen Northrevtc en Edingehem , nu Norderwyk by Herentals , en

Edighem of Eghem,tufrchen Antwerpen en Lier, worden opgenoemt, als in 't

Landt van Taxandrië gelegen , in den Brief waar by Keyzer ütto de IL aan de

Monnikken van St. Bavo te Gendt hunne ontnomene goederen weder geefc,

in 't jaar 97Ö.

6. in 't oudt Jaar-getyde-boek der Kanonniken van Utrecht wordt onder

andere, ten tyde van Koning Zuentibold, gewag gemaakt van Stenem, nu
Steenbergen , ais gelegen in Taxandrië.

7. Het Dorp Teffenderlo,gt\e.^Qn in 't oude Graaffchap van Manfuariën, om-
trent de Stadt Diefl, wordt by alle de Schryvers gehouden voor zeer oudt, en
als zynen naam ontleent hebbende van Taxandrië of TeiTenderlandt , willende

zoo veel zeggen als Taxandria locus.

8. In den Brief door Keyzer Otto den I. aan de Abtdye van St. Bavo te

Gendt , ter beveiliging van deszelfs bezittingen , in 't jaar ^6$ gegeven
,

wordt onder Taxandrië wel byzonderlyk opgenoemt het Dorp Risbecba op de

Rivier /Itua , met den Molen enz Welk Dorp , nu Rysbergen genaamt , met
den Watermolen op de Rivier'de Aa of Weerreys , in 't Landt van Breda tans

nog bekent is.

9. Bladelle, nu Bladel , gelegen in de Meyerye van 's Hertogenbofch, voor-
heen het Hof der Koningen van Ooft-frankryk, het gene in die tyden een
zeer prachtig en door zyne grachten omvange vierkant Slot wa«, ilaat omtrent
de negende Eeuw bekent als in Taxandrië leggende.

JMen zoude veelvuldige diergelyke bewyzen konnen bybrengen, maar het

zal genoeg zyn aangetoont te hebben , dat in der daat oudtyts de bepaaling van
Taxandrië zoodanig is geweell als hier voor is ter nedergeflelt.

Het Landt van Stryen dus
,
gelyk gemeld is , een gedeelte van Taxandrië
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4 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE
uytmaakende , hadt zynen naam van de Hooftplaats Stryen, gelegen aan de

Rivier de Streene. Het was een zeer wyd uytgeflrekte Landtllreek, in zynen
omtrek begrypende al 't gene nog heden tot 't Landt van Stryen behoort,

met verfcheide Dorpen in den Vloed van 't jaar 142 1 verdronken ; 't Landt

van Breda (waar onder behoorden Bergen, Steenbergen, Scoten, Mercxem,
Eekeren , Loenhout , Ooftmal , enz. ) Geertruidenberg , Zevenbergen , en
zoo voorts alle 't gene gelegen was tufTchen 't Markgraaffchap van Antwer-
pen en den loop van de oude Maas en Streene.

Omtrent wat tyd 't Landt van Stryen eerflis bekent geworden , zulks is niet wel

te bepaalen, nademaal in' de oude Kronyk-fchryvers daar van niets zekers ge-

boekt is. De alderverfle geheugenis die men 'er van kan naavorfchen, vindt

men in de Salifche Wetten , welke de Franken , in de vyfde Leuw naa de
Geboorte des Zaligmakers , als zy onder de regeering van l^aramond , hunnen
eerften Koning , over den Rhyn getogen waren , hebben gemaakt : ten wel-

ken eynde zy hunne Vergaderingen in verfcheide Plaatzen of Maalfteden , by
hen Mallos genaamt , hebben gehouden , waar van Wendelinus eenigen op-

noemt, te weten Streona ,nu Stryen; Baurg, nu Bergen ; Turnbal, Turnhout;
Scoten ; Etten ; Cham ; meerendeels in 't Landt van Breda of daar omtrent ge-

legen. Deze Wetten hadden haaren naam bekomen van de Saliè'rs, 't edellle

Volk der Franken.
Vooral eer wy nu verder gaan tot betooging der byzondere zaaken 't ge-

melde Landt betreffende , zullen wy eerft eens onderzoeken de oude ge-

flalte van 't Landt van Stryen , waar in zeer groote veranderingen , zoo in de
Wateren als in 't Landt, van tyd tot tyd zyn voorgevallen ; en dan vervol-

gens opgeven een korte lyfl: der Vorften , onder wiens heerfchappye dat

Landt van oudts her af geftaan heeft.

Ten opzicht der Wateren is 't zeker , dat , behalven den ouden loop van de
Maas en Schelde , zeer verfchillende met den hedendaagfen

, gelyk hier bo-

ven aangewezen is, insgelyks in deze Landen andere mindere Stroomen en
Beeken zyn geweeft , die , of door de kracht der Vloeden , of door 't toedoen
van menfchen , verandert of gantfch te niet gegaan zyn.

1. In den Sticht-brief van Thoor, van 't jaar 992, wordt gewaagt van een
Bofch , leggende tufTchen de twee Marken. Waar dat die twee Wateren ge-

loopen hebben , kan men niet zeker melden , weshalven men alleen eenige gif-

fingen zal bybrengen , waar uyt , met eenige waarfchynelykheid , derzelver

gelegentheid zal konnen betoogt worden. By 't nieuwe Veer aan de Haag-
fche zyde, legt een laagte, welke men gewoonlyk de oude Mark noemt.
In oude Veft-brieven vindt men, dat de Leurfe Vaart voorheen door de
oude Mark in Zwartenberg heeft geloopen , maar met de indyking van dien
Polder, in 't jaar 1507, is uytgefloten , en door een Vliet van Kreytenberg
geleid. In 't oudt Landt van Zevenbergen , aan den Hafeldonkfen vi^eg , is

de oude Mark bekent. Noch ziet men in de Ettenfche beempden een door-
gaande laagte , de oude Vaart genaamt. De Huyzen op de Leur , aan de
Noordzyde , worden in de oude Brieven gezegt te flrekken voor van de Straat

tot agter aan den Zee-dyk. Uyt alle deze bygebrachte redenen is wel eenig-

zints af te nemen, dat de twee voornoemde Marken omtrent deze ftreek

moeten gelegen hebben , doch daar van is tot den huydigen dag geen geheuge-
nis overgebleven.

2. De Barlaake liep van Hafeldonk, voorby den Oudenbofch , Wefl- en
Zuid-weflwaarts in 't Diep van den Appelaar, alwaar zy haaren naam verloor,
en zoo voorts langs 't Diep van de Dintel , tot in 't Volkerak , doch is nu
voor een groot gedeelte, door de indyking van den Appelaar, afgefnedcn.

3. De Vaart of Beek van Rozendaal plag te loopen Noordwaarts in 't Diep
van den Appelaar, tegen over de ftelle vanden Fynaart: doch flroomt nu,
langs den dyk van Kruyslandt , Noord-weflwaarts in 't Volkerak.

4. De oude Stroom van de Donga is hedendaags onzeker : in 't Broek van
Ooflerhout was hy by ftaande landen aan wederzyden bedykt , en liep van
de Noord ooftzyde der hoeve van Sandoel , aan en voorby de muuren van Geer-
truidenberg , alwaar een brug was , waar over men naar Raamsdonk kon gaan

,

en voorts tufTchen de Heerlykheden van Stanthafen en Raamsdonk , tot by
Kloofter-
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Kloofteroort in de Maas. En alzoo de Donga dikmaals 't zware opperwater
niet konde lolTen , en daar door de kaadyken overliepen en doorbraken , heeft

Willem de Goede, Graaf van Henegouwen en Hollandt, tot behoef der Gemeen-
ten van Oofterhout en Dongen, een vryen watergang verkogt, om de Donga
door 's Gravenlandt tot in de Maas te leyden. Waar van de Brief by Graaf
Willem

, Jan van Henegouwen , Heer van Beaumont , zynen broeder , en
Willem van Henegouwen, Graaf van Zeelandt , zynen zoon, op Maria Mag-
dalena avondt 1335., te Binch bezegelt is.

5. Zevenbergen wordt in de uytgift van den jaare 1290. bepaalt tuflchen de
Okkerlake en de Lindonk, en tulTchen de Mark en de Zwaluwe , alzoo als de
Okkerlake uytter Marke Weflwaarts liep en reede op deSprange, en als de
Sprange uytter Zwaluwe weder tegen de Okkerlake liep. In de plaats van de
Okkerlake, die uyt de Mark voortkwam, en Zevenbergen en de Niervaart
bepaalde, is door den Elifabeths Vloed, in 't jaar 14.21., gekomen een groot

Diep , leggende tulTchen den Moerdyk en 't Landt van Zevenbergen. Dit
Diep heeft , boven den weg-floot , den naam gehadt van de Blooken , en be-

neden den naam van Leechte of Lichte ; de Leechte beginnende aan de Weft-
zyde van den weg-floot , zoo die van oudts plagt uyt te loopen in 't Diep van
der Sprange , tuflchen de Blooken en 't Landt van Zevenbergen. Hier van is

de Moerdyk van oudts genaamt de Sprangblok , en mogelyk 't Eyland van
Sprange in 't Landt van de Schelde , waar van Keyzer Otto de II. , in den Brief

aan 't Kioofter van Nivelle van den jaare 967 ,
gewag maakt. De Rivier de

Zwaluwe , waar van 't Dorp de Zwaluwe den naam voert , is hedendaags on-

bekent , en is daar van geen 't minfte teken overgebleven , waar die geloopen
heeft.

Door de watervloeden en overfl:roomingen van Landen heeft 't Landt van
Stryen ook groote veranderingen moeten ondergaan , en voornamentlyk in 't

jaar 1421 op St. Elifabeths nacht, wanneer den grooten Thiefelaars of Thyfe-
lingwaart doorbrak , en daar in twee - en - zeventig Parochien door 't water
overftroomt wierden. Op wat wyze zulks veroorzaakt is , wordt door de Schry-
vers zeer verfcheiden verhaalt. Zommigen fhellen vafl: , dat door 't verwaar-
loozen van een zeyl, leggende in den dyk te Achthoven onder Wieldrecht,

den inbreuk gefchiedt is, daar by haaiende 't Hantvefl: van Willem Graaf van
Hollandt , gegeven in den Hage den twintigflen van Sprokkelmaandt 1414.
Maar 't zelve komt wat onwaarfchynlyk voor , als men overweegt , dat in

zulken geval de Waard door een langzamen loop zoude vervult zyn geworden

,

en bygevolge zoo veele duyzende menfchen niet konden verdrinken
,

gelyk
verhaalt wordt. Weshalven lichtelyker te vermoeden is , dat door den zwaren
ftormwindt, en 't daar door opgejaagt vloey-water, de dyk alomme gelykelyk

is overfl;ort, en aldus de Landzaten met dien haaftigen overval van water over-

ylt en verfmoort zyn. Behalven een groot gedeelte van 't eygentlyke Landt
van Stryen , met de Hooftplaats van dien , en veele en verfcheide Parochien
daar onder behoorende, zyn door dien Vloed ook overloopen de Niervaart,

Gafl:el , Nieuwenbofch en andere Plaatzen , die naderhant weder ingedykt

zyn. En dus heeft 't Landt van Stryen door dien. grooten Vloed een ge-

heel andere gedaante gekregen, wordende in de plaats van de Maas en Stree-

ne > die 't zelve bepaalden , huyden gezien een zeer wyd uytgeftrekt Diep

,

waar door de Maas, gelyk hier voor is aangewezen, haaren ouden loop heeft

verloren , en van de Rivier de Streene zelf geen geheugenis is overgeble-

ven.

By deze gelegentheid zal 't niet t' onpas komen , om eens naader te onder-

zoeken , of deze en nabuurige Landen beneden aan den Rhyn , Maas en
Schelde , van oude tyden af bedykt zyn geweefh. Het gemeenfte gevoelen
is , dat de Inwoonderen van dien, hen van den beginne af aan met kaaden,
dyken en andere middelen tegen 't water befchut hebben , hoewel niet met
zulke wetenfchap als zy daar naa van de Romeynen hebben geleert, of ge-

lyk hedendaags by nadere bevinding gebruykelyk is. Tot bewys daar van
dient dat de Celten, welke de oudtfte Bewoonderen beneden aan den Rhyn
geweeft zyn , de kennis hadden om den flag der Zee met hunne gereedfchap-
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pen te breeken ; 't gene van Spaden, Zooden, Paaien , Planken, Ryfch,

Keyen , en diergelyke ftoiFen verflaan moet worden.

Ten tyde van Julius Ca-far maakce de Rhyn niet verre van de Zee veele

Eylanden, waar van een groot gedeelte bewoond wierdt, 't gene zonder mid-

del van dyken of Kaaden niet rnogelyk is gewcell , zoo om de fpring- en

hooge vloeden , als wegens de krachtige opperwateren van den Rhyn , Maas
en Schelde , voornamentlyk als door een zwaren wint 't zee- en opper-

tvater tegen eikanderen fleigerden. Indien 't waar is dat de Schelde in de

Maas heeft geloopen
,
gelyk Julius Csfar getuygt , en waar van reeds bree-

der gehandelt is, zoo volgt daar uyt , dat 't Landt van Stryen van die tyden

af al in wezen was, en ongetwyffelt bewoont wierdt. Want naa 't zeggen van
Tacitus , zoo hebben de Batavieren met 't innemen van 't Landt tuflchen de

armen van den Rhyn , ook bezit genomen van de uyterfte oorden van Gal-

liën, waar mede de Landen beneden tuffchen de Merwe en Maas verftaan

moeten worden : maar terwyl dat niet kon gefchieden zonder 't leggen van

kaaden en dyken , en die dikwyis niet hoog en geweldig genoeg hier en

elders gemaakt wierden , zoo zyn dezelve veelmaals door de kracht der Avate-

ren en groote flonnen ingebroken : en hier door zyn de Cimbren en andere
Volkeren genootzaakt geweeft hunne woonfleden te verlaten.

Dan na dat de Inwoonderen dezer Landen Bondgenoten der Romeynen ge-

worden waren, is 't te gelooven dat zy, tot hun eyge behoudenis, van de-

zelve geleert hebben de manier van hooge en zware dyken te leggen , op de
proeve van den fpring- of hoogften vloed : want van de kloekheid en erva-

rentheid der Romeynen, om vyandlyke Steden met grachten en wallen te be-

lluyten , kaaden en dyken , zelfs midden door moeralTen , te maaken, is

een ieder genoeg bewuft, die maar eenigzints in de Romeynfche Gefchiede-

nillen en Wetten ervaren is.

Naa de Romeynen zyn de Saxen , Franken en Deenen ofte Normannen
ook niet minder zorgvuldig geweeft om hen met dyKen tegen de wateren
te befchutten. Helmold, een zeer oudt en geloofwaardig Schryver, getuygt , dat

de Saxen eertyts aan de Elve dyken gelegt hebben. Van. de dykagien der
Franken vindt men mede veel gewag, in hunne oude Wetten , ten tyde van
Karel den Grooten uytgegeven , voornamentlyk in 't vierde Boek , onder 't

Hooftftuk van Dyken te leggen aan de Loire. De Deenen hebben ook
voormaals de EyLnden van Zeelandt , welke zy met de wapenen overlieerc

hadden, tegen de Zee bedykt. En de Ingezetenen dezer Landen zyn daar na,

door de geftadige oeffening , in 't dyken zoo ervaren geworden , dat zy alle

Volkeren daar in overtroflen hebben.

Het Landt van Stryen heeft niet alleen in 't Water , maar ook in 't Landt
groote verandering geleden : want voorheen is aldaar meer Bofch en Hout ge-

weeft als nu ter tyd. Julius Csfar getuygt, dat de Maas in de Schelde hep
in 't uyterfte gedeelte van Galliè'n en van 't Bofch van Ardenne , en dat de
Inwoonderen van die Landen zich, uyt vrees voor de Romeynen, in de Bof-
fchen verftoken hadden.

Zozimus gewaagt , dat Keyzer Juliaan , in 't jaar 357 , in de uyterfte paaien
en deelen van Duytfchlandt, daar de Rhyn in de Zee valt, uyt de BolTchen
daarby en omtrent gelegen, agt-hondert fchepen hadt doen bouwen, om ko-
ren uyt Engelandt te haaien, tot onderhoudt der Duytfche Volkeren en ter be-
zaaying der Landen die door de Saxen en Franken verwoeft waren. Jacob
van den Eynde , Heer van Haemftede , in zyn Kronyk van Zeelandt , deze
plaats van den Griekfchen Schryver nader verklarende , beweert met goede
redenen, dat door den Rhyn alhier de Schelde of Maas moet verftaan wor-
den. En tot beveftiging van dat gevoelen dient aangemerkt te worden , en 't

blykt ook uyt de Hifton-fchryvers, dat 't Eylandt van Merwede , in den jaare
1018, onbewoonbaar was wegens de menigte der Bolfchen en Moerallen.

In den Sticht-brief van Thoor , van 't jaar 992 , wordt gemeld van zeker
Bofch, gelegen tuffchen de twee Marken, over welkers plaatzing hier boven
nader gehandelt is. In zeker Handveft van Floris den V. Graaf van Hollandt,

gegeven in 't jaar 1213, wordt gewag gemaakt van een Bofch ruiTchen Oof-

terhout

N
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terhouten Schenlo (mogelyk Steelo,nu Sceelhoven.) In de Hoevenfche Char-

ter van den jaare 1267. vindt men opgenoemt een Bofch onder Etten, Fuchie

genaaint. En Arnout van Loven in zynen Brief, op Servaas-dag 1380. aan de
Inwoondcren van Breda gegeven, gewaagt van een Bofch , F'erdel;ofc/j genaamt,
leggende tuflchen Erneicnberg en den Ypelaar.

Men kan ook iiyt de menigte der boomen en flruyken, die in deze Landen
onder den gront gevonden vi^orden, zekerlyk afnemen, dat dezelve zeer bofch-

achtig geweeft zyn ; en hier komt het van daan , dat verfcheide Dorpen en
Gehuchten defwegen benoemt zyn. Als van Huui ; den Hout , Ooflerhout

,

Loenhout, Wernhout , Kalmthout , Minderhout, Ulvenhout , Heufenhout,
Vroenhout, Qrocnhouc , en 't Hout onder de Hage: van BoJ/chen; den Ou-
denbofch , Nieuwenbofch , Eykelenbofch en Bollehoven onder Baarle : van
Heggen ; de Hage , Mishagen : van Jiys ; Rysbergen , Rysbroek : en van
Doornen, Wefldoorn.

Het is zeer vsraarfchynelyk , dat de gemelde oude BofTchen in een zwaren
Storm en grooten Vloed der Zee overflolpt en ter nedergevelt , en nader-

hant van tyd tot tyd met moer of veen overdekt zyn geworden : want onder

alle diepe moeren vindt men takken en geheele boomen gekrookt, en de ftron-

ken met de wortels in 't zant vaffc zitten. Deze boomen zyn van allerlei geÜacht,

naar den aart van den gront, doch meeft maft- en pynboomen, welke in de-

ze Landen zeer licht voortgroeijen
,
gelyk uyt de BofTchen onder de Hage

,

Ginneken , Gilze , Zundert en elders gelegen , heden nog genoegzaam te zien

is. Goropius Becanus verhaalt , dat hy onder de moeren boomen gezien heeft

ter lengte van de maft van een groot fchip. In de moeren te Zundert heeft

men voorraaals een eykenboom gevonden . welke de lengte van tachtig voe-

ten hadt; boomen van zeventig voeten en mindere grootte worden 'er veeltyts

uytgedolven. Men bevindt dat alle de toppen van deze boomen gekeert leggen

naar of omtrent 't Zuid-ooften ; waar uyt af ie nemen is , eerfhelyk , dat het in den
voorgemelden Vloed uyt 't Noordweften geflormt heeft. De oplettendlleSchry-

vers tekenen aan , dat de zwaarfte ftormen en vloeden , in deze Landen , by-

zonder omtrent de Slachtmaandt gefchieden , wanneer het tegen de volle Maan,
uyt 't Weden ftormt,en de wint naar 't Noorden keerende,'t Zee water op de

kullen dringt : ten anderen , dat de gemelde Boflchen op eenen en denzel-

ven tyd ter neêrgeftort zyn , 't welk voor zeker geftelt zynde , zal men voor-

bygaan 't gevoelen der genen die dryven , dat de gemelde boomen van el-

ders onder de aarde gevoert zyn, of onder dezelve wallen.

Om den rechten tyd van den voorgemelden Storm en Vloed te weten , is

groot verfchil onder de Schryvers. Zommige willen alhier op den tyd zien

dat de Cimbren en Duytfchers, door den inbreuk der Noord-zee, uyt hun va-

derlandt verjaagt zyn. De hedendaagfche Gefchiedenis-fehryvers zyn meeren-

deels van gevoelen, dat die Storm gebeurt zoude zyn in 't jaar 860. Die 't zel-

ve wat nader meenen onderzocht te hebben , (lellen daar toe 't jaar 1170. : doch
den vaflen tyd5naa zulken verloop vanjaaren, te willen bepaalen is zeer onze-

ker , alzoo geene oude Schryvers , nog die van de Middel-eeuw , daar van ee-

nig gewag maaken.
De moer of 't veen waar mede men deze boomen gemeenelyk bedekt

vindt , en die van tyd tot tyd door de verrotting van 't mofch en bladeren

aangroevt , legt in deze ooi'den gewoonlyk van twee itot twaalf voeten diep
,

en behelfl cene fulferachtige floffe, waar van delf- en flag turf, totbrant, ge-

maakt wordt. Deze floffe vat zeer licht vuur, en in drooge zomers heeft men
verfcheide malen voorbeelden gezien , dat die moeren door 't een of 't ander

toeval zyn aangefloken geworden. Onder andere is 't gebeurt in den jaare

1590. dat een Schaapherder onder Dongen in de moeren aldaar eenig vuur liet

vallen , waar van zeer fchielyk zulken feilen brant ontftont , dat de lucht van
vuur en vonken glinflerde. Die van Dongen , Loon en Tilborg hadden wel
getracht dien met water te bluflchen , doch te vergeefs , waarom zy eindelyk

genootzaakt wierden groote flootén en grachten tot op 't zandt uyt te delven

;

door welke voorzorg de brant ten laatflen geftuyt wierdt.
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II. HOOFTSTUK.
f^a}^ de Vorflen onder wiens Bejïier '/ Landt van Stryen

,

van 't Jaar joo. tot 'tJaar 631., gejiaan heep.

DE Franken zich in deze Landen, gelyk hier voor gemeld is, nedergefla-

gen hebbende , brachten die vervolgens onder de macht hunner Vorflen,

welke ze weder aan voornaame Krygslieden , onder zekere jaarlykfe erkente-

nis , uytgaven , of, gelyk zommige willen . dezelve door Landvoogden lieten be-

flieren , ter lyd loe dat 't 1 rankifche Ryk, naa 't overlyden van Clodoveus,

defzeifs eerften Kriften Koning , verdeelt zynde onder zyne zoonen, deze Lan-

den, in 't juar 511. zyn gebracht onder 't Koningryk van Auftraliën of Ooft-

Frankryk , waar van alsdoen Koning was Theodoric, oudfle zoon van dea
voorgenoemden Clodoveus.

Het zal tot ons oogmerk niet ondienftig zyn , dat -wy hier wat nader melden
de opvolging der Koningen van Ooft- Frankryk, onder welkers heerfchappye 't

Landt van Stryen lange jaaren geCtaan heeft , ter tyd en wyle het door zyne
Heeren en Graven is bei tiert geworden.

Koning Clodoveus op den zesen twintigften van Slachtmaandt 511. te Parys
geflorven zynde , volgde hem zyn oudfle zoon Theodoric op , als Koning van
Ooft- frankryk , die den Jvoninglyken zetel te iVJets vefligde , en deswegen
veelmaals in de Kronyken van Frankryk Koning van Mets genoemt worde.

Dees, naa dneen-twimig j laren geregeert te hebben, flierf in 't jaar 538.
latende 't Ryk aan zynen eenigen zoon Theodebert, welke mede in 't jaar

548. overleden zynde, opgevolgd wierdt door zynen zoon Theodebald. Dees
Koning was zeer zwak van lichaam en geell . en flierf zonder kinderen om-
trent 't jaar 555., latende 't Ryk van Oolt-Frankryk aan zynen oom Clotarius,

die te gelyk Koning van Neuflriën of Wefl-I'"rankryk zynde, door die erffenis

de gantfche heerfchappye der Franfchen in zyn perlóon vereenigde.

Clotarius in 't jaar 561. te Compiègne overleden zynde, wierdt 't Franfche

Ryk wederom tuflchen zyne vier zoonen verdeelt , en viel 't Koningryk van
Ooft-Frankryk te beurt aan zynen derden zoon Sigebert, welke flervende in

't jaar 575, naaliet een eenigen zoon genaamt Childebert, nog maar vyf jaaren
oudt zynde, die gedurende zyne regeering veele moeijelykheden en oorlogen

moeft ondergaan, en tlierf in 't jaar 595., den ouderdom van vyf - en twin-

tig jaaren naauwelyks bereykt hebbende, zoo men vermoed, van vergif hem
gegeven door zyne moeder Brunehaud, eene vrouwe, wegens haare gruwe-
lyke wreedheden en ellendig einde, in de GefchiedenilTen zeer ver maart.

Hy wierdt opgevolgt van zynen zoon Theodebert , tien jaaren oudt zynde,
onder de Voogdye van defzelfs grootmoeder Brunehaud Dees Koning was
zeer woefl en wreed van aart , en hadt in zyn leven eenen gedurigen oorlog

met zynen broeder Theoderic , Koning van Wefl- FrankryiC ; welke t-wifb

voornamentlyk aangeftookt wierdt by de Koningin Brunehiud, tot zooverre,
dat Theoderic zynen broeder Theodebert in twee veltilagen t' eenemaal ver-

wonnen hebbende, dien met zyn gantfche geOacht deed uytroeijen.

Naa de doodt van Theodebert viel 't Ryk van Ooft-Frankryk onder de
macht van den Overwinnaar Theoderic, die mede, op gelyke wyze, door
vergif omgebracht wierdt in 't jaar 612., en zyne Staien naaliet aan eenen
van zyne baftaart-zooncn

, genaamt Sigebert, welke, nog jong zynde, bleef

onder 't beftier van de gemelde Brunehaud. Clotarius, Koning van \Veft I rank-
ryk, broeder van den bovengemelden Childebert, niet kennende dulden dat

een baflaart zich ftelde in 't bezit der Landen hem by wettige opvolging toe-

komende, deedt aanftonts zyne krygsbenden aanrulcken, verfloeg Sigebert m
een vekflag, en liet hem met alle zyne broeders ombrengen.

Clotarius, dus meefter zynde van de gantfche heerfchappye der Franfchen

,

heeft dat Ryk met voorfpoet geregeert tot zyn affterven , vourgevallen in 't

jaar
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jaar 628. Hy gaf by z;yn leven 'c Koningryk van Oofl-Frankryk aan zylicn

zoon Dagobert, onder 'c beilier van Pepyn van Landen, Grootmeeftcr van 't

Paleis. Deez' Pepyn was een zoon van Karloman Graaf van Hafpengouws,
en wordt van de meefte Brabantfche Hiflorie-fchryvers gehouden voor den cer-

ften Hertog van Brabant. Hy was getrouwd met Itta of Iduberga , dochter
van Godin Graaf van Gafconjen, en zufler van den II. Ruothald, Aartsbif-

fchop van Trier, en van de H. Severa, Abtdis aldaar; by dewelke hy wan
eenen zoon , met name Grimoald , naa zyn overlyden Grootraeefter van 't

Paleis, en twee dochters.

De oudfte, genaamt Begga, hadt ten huwelyk Anfigifus, naa 't afflerven van
Grimoald , Hertog van Brabant , en is moeder geweeft van Pepyn van Her-
ftal , eeril Grootmeeftcr van 't Paleis , en naderhant Prins der Franfchen.

Doch naa de dood van haaren Gemaal in den Gecftelykcn flaat overgegaan

zynde, reifde zy naar Romen, vanwaar zy te rug keerende, te Ardenne op
denMaas-kant eenKloofterftichtte, der Zeven Kerken genaamt, ter gedachte-

nis van de zeven Hooft-kerken door haar te Romen zoo godvruchtig bezogt.

Zy ftelde ook in de Orden der Beggynen , die defwegen naa haar benoemt zyn

,

en ftierf den zeventienden van "Wintermaandt 698.

i-n de jongfle, met name Geertruid,. ftichtte met haare moeder Itta de Kerk
van Nivclle , waar van zy Abtdis wierdt. Zy wordt gerekent voor de eerfte

Vrouw van 't Landt van Stryen, alwaar zy lang verkeert, en verfcheide god-

vruchtige inftellingen gedaan heeft.

De voorgenoemde Pepyn van Landen hadt mede eene zufter
,
genaamt Amel-

berga , die trouwde met Graaf Walbert , en van dewelke men zegt dat Ame-
lenberg , buiten Breda aan de rivier de Marke gelegen, nog heden den naam
voert.

IButknt
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Le Roy Not,
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R. Iml>.

Dinter,

Chr. Brab,
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III. HOOFTSTüK.
p^afi de H. Geertruid, eerjie Vrouwe dezer Landen,

en daar op gevolgde Graven van Stryen.

GEertruid, jongfte dochter van den voorgemelden Pepyn van Landen en
zyne vrouw Itta, geboren te Landen, te dier tyd eene zeer groote en

vermaarde Stadt van Brabant, alwaar 't Hof van den Hertog gehouden wierdt,

dus in den jaare 651. Vrouw van 't Landt van Stryen (vt^aarichynelyk door gif-

te van Dagobert, Koning van Ooft-Frankryk) geworden zynde, heeft dat

Landt met veel roem geregeert , overal blyken naalatende van haare uitmun-

tende deugden en Godsvrucht. Zy ftichtte in de Stadt Bergen, by Vrouw Hil-

fondis , naderhant den Berg des oevers genaamt , een Kapel. Dit Kapelleke

,

hoewel door den oorlog verwoeft, en nu ftaande buiten de Stadt Bergen, om-
trent een lopende Bron van zoet water , welke , niet tegenftaande 't geftadig

overftroomen van zout water , echter zyn fmaak en zoetigheid behoudt , is in

't jaar 1631 , ter begeerte des Prinfen van Oranje , van harden fteen weder
opgemaakt, en wordt nog jaarlyks van de Roomfch-gezinden bezocht, en de

H. Geertruid aldaar geëert. Zy bouwde insgelyks te Bergen de groote Kerk

,

ter 'haarer gedachtenis van ouds de Ste. Geertruids Kerk genaamt , en deede die

door den H. Amandus Biflchop van Maeftricht inwyden. Boven den ingang

dezer Kerke ftonden voormaals nog in gulde letteren de volgende woorden

:

Sanüa Girtradis, hujus terra quondam

Dotnina , interveni pro populo tuo.

Dat is.

Heilige Geertruid, eertyds Vrowwe dezer

Landen, bidt iioor ww Folk.

De Roiick

Nederl.

Heraulil

,

biaJz, 2.30»
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to BESCHRYVING DER' STADT EN LANDE
Zy is op den zeventienden van Lentemaandt 664. in den ouderdom van drie-

ën-dertig jaaren te Nivelle overleden, en aldaar by haare Ouders begraven.

Omtrent''t jaar 1220. hcefc Paus Honorius de III. haar onder 't getal der Hei-

ligen geplaatft.

Naa haare dood volgde haar op Witger , zoon van den bovengemelden Graaf

Walbert en zyne huisvrouw Amelberga. Deez' ftaat bekent als de eerfte Graaf

van Scryen: doch door wien en op vi^at wyze dat Landt tot een Graaflchap ia

opgerecht, vindt men in geene Schryvers vermeld. Hy hadt ten huwelyk
limenia, dochter van Fudulfus, Landvoogd van Oofl-Frankryk , en het by
dezelve naa eenen zoon , mede genaamt Witger ; dewelke , omtrent 't jaar

700, overleden zynde , opgevolgt wierdt door zynen zoon Witger , den III. van
dien naam. Dezes zoon Walbert, naazyns vaders dood de vierde Graaf

van Stryen , M^as gehuuwd met Kunegunde , dochter van Dirk Graaf van Kleef

en Teifterbant, en ftierf in 't jaar 759, naalatende eenen zoon, genaamt Wit-
bert ; welke mede in 't jaar 820. geftorven zynde , opgevolgt wierdt door El-

bert, zefden Graaf van Stryen ; in wiens tyd de Burgt te Breda door de Nor-
mannen gebouwt wierdt. Doch vooral eer wy de verdere opvolging der Gra-
ven van Stryen verhandelen , zal 't niet ondienftig zyn ietwes te melden we-
gens den inval der Noordfche Volkeren, die, onder den naam van Deenen of

Normannen, omtrent dezen tyd, bynaa gantfch Europa in rep en roer fielden,

en onder andere zich mede aan dezen oort nedergezet hebben.

Omtrent 't jaar 800. hebben de Normannen , onder welke benaming wy al-

leen de Deenen en Noorwegers verflaan, op de kuften van Duytfchlandt , niet

fluipswyze , als wel te voren , maar met machtige Heirlegers en Vlooten be-

ginnen te flroopen. Keyzer Karel de Grootc heeft tegen hen op alle zeeha-

vens en monden der rivieren Sterktens gebouwt , en die met zware bezettin-

gen van krygsvolk voorzien , daar hy Liderik , Foreftier of Woudmeeiler van
Vlaanderen , als Zeevoogd van de Noord-zee , over geflelt hadt : zoo dat , om
de goede wacht die overal op de kuflen ten tyde des gameiden Keyzers ge-

houden wierdt, de Normannen weinig fchade in Duycfchlandt en Frankryk
gedaan hebben.

Dan in den hoogen ouderdom van deszelfs zoon Lodewyk den Godvruchti-
gen, die wegens de kwelling , hem door zyne zoonen Lotharius, Pepynen
Lodewyk aangedaan , hart en moedt verloren hadt , hebben de Normannen in

't jaar 838. Wyk te Duerftede, 't Eylandt Walcheren; Doorne, Lier, Me-
chelen , Landen en andere plaatfen verwoefl en verbrant, en denFriefen, in-

woonders van Bataviën , zware fchattingen afgeperfl. Antwerpen wierdt by
hen door verraffing ingenomen en in kooien gelegt, defgelyks ook Witlam,
of, gelyk het andere noemen, Willant of Wiltlandt, doenmaals een vermaarde
koopftadt

,
gelegen aan den mont van de Maas , waarfchynelyk op 't Eylandt

Goeree by de Oofl-duynen, doordien ter zelver plaatfe nog aanmerkingswaar-
dige overblyfzelen van eene oude verwoefle Stadt of Haven gevonden worden,
welke zedert door de Zee ingezwolgen , en by de Stuurlieden onder den naam
van de oude Werreld als nog bekent zyn.

En als naa deszelfs overlyden in 't jaar 840. de meefle Adel en de oude
ervare Krygslieden , in den oorlog die tuflchen zyne kinderen ontftaan was

,

omgekomen waren, zyn zy zonder ophouden met koninglyke Vlooten en Heir-
legers de rivieren de Elve, Wefer, Eems, Rhyn, Maas, Schelde, Somrae,
Seine, Loire en Garonneingeloopen, en hebben verfcheide binnenlandfche ge-
weilen van Duytfchlandt en Frankryk overvallen en vermeeftert. Frieflandt

hebben zy onder hun jok en llaverny gebragt, en in den jaare 85Ö Utrecht
overweldigt, bouwende op veele en verfcheide oorden , voornamentlyk aan
de rivieren , Kafleelen en Sterktens , en die met krygsvolk en alle nootdrufc
wei toeruftende.

In 't Landt van Breda hebben zich de Normannen by deze gelegentheid me-
de nedergeüagen

,
gelyk in een zeer oud Boek , voorheen in de Kerk aldaar be-

waart geweeft , op de volgende M^ze verhaalt wordt. De dochter eens Ko-
nings van Deenmarken, die met een fcheeps-vloot naar Engelandt geleid wiert,
om met den Koning van dat Ryk te trouwen, onderweg op zee verdronken
zynde, is haar overgebleve volk , bevreell zynde in Deenmarken of Engelandt

aan
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aan te landen , de Maas ingeloopen , en heeft aan de rivier de Mark , omtrent

de plaats daar nu 'c Kafteel van Breda gelegen is , een Burgt of Sterkte ge-

bouwt, en dien Brunesheim genoemt, vermoedelyk naa hunnen Overflen Bru-

no of Brunes. Hooger de Marke op trekkende, onder 't beleid van hunnen
Overften Gelmelius, hebben zy den Burgt te Gelmel geftichc, ter plaatfe daar

nu 't Kafteel van Hoogftratcn ftaat. Men vindt nog blyken van die oude be-

naming in het Graffchrift van Jan van Kuyk Heer van Hoogftraten , 't gene
in de Kerk van 't Kloofher te Korfendonk te zien is , als mede by den hui-

digen naam van Germel of Gelmelflraat, flrekkende van de Vryheid Hoogftra-
ten naar 't Kafteel aldaar. Den rechten tyd van het neérflaan der Normannen
op de rivier de Marke weet men niet zeker ; dan 't is waarfchynelyk , dat het

in den hoogen ouderdom vanKeyzer Lodew^^k den Godvruchtigen, en ten ty-

de van Elberr, zefden Graaf van Stryen
,
gefchiedt is.

Dit bovenftaande aangaande de Normannen verhandelt hebbende , keeren
vr^ weder tot Elbert Graaf van Stryen. Deez' was getrouwt met Hildegaard

,

dochter van Boudewyn Graaf van Altena, en wan by dezelve Witger den IV.
van dien naam , die naa zyns vaders dood wierdt de zevende Graaf van
Stryen.

Deez' Witger leefde omtrent 't jaar 888, en bouwde op den oever van de
Schelde een Burgt, by de ftadt Bergen-op-zoom. Men zegt ook voorzeker,
dat hy Breda , alwaar doenmaals niet dan weinige Viflchers woonden , tot eene
Stadt heeft doen maaken , en die met wallen omgraven. Hy is mede met de
andere Graven van dien oort , aan 't hooft hunner onderhorige benden , verfchee-

nen te Vlaardingen , hooft-zetel van 't Graaffchap van dien naam , om aldaar

Zuentibold, Koning van 't LothrykfcheRyk, te ontfangen,en hem, omtrent 't jaar

894, te helpen tegen Keyzer Karel den Eenvoudigen, die met zyn Heir reeds

tot by Nimmegen was doorgedrongen : van welken Zuentibold hy met den vol-

ien eigendom van verfcheide koninglyke goederen in dien oort befchonken
wierdt, welke zedert, door deszelfs klein-dochter Hilfondis , aan het door
haar geftichte Kloofter van Thoor gegeven zyn. Hy wierdt naa zyn overlyden

opgevolgt van zynen zoon Witger den V. van dien naam , en agften Graaf van
Stryen, die tot zyne gemalin nam Ermengard, zufter van Berenger Graaf van
Namen , by dewelke hy verwekte alleen twee dochters , Hilfondis en Reinil-

de , en ftierf omtrent 't jaar 950.
Hilfondis wierdt naa haar vaders affterven Gravin van Stryen, en trouw-

de met Ansfrid Graaf van Teifterbant en Huy, in rechte lyne afftammende
van Wittekind Hertog der Saxers : hoewel Butkens uit verfcheide oude Schrif-

ten tracht te beweeren , dat hy is geweeft Graaf van Brabant, Loven, Huy,
enz. de zoon van Lambert Graaf van Loven , die een zoon was van Giilebert

Hertog van Brabant, en van zyne huisvrouwe Gerberge, welke, naa haar

gemaals dood , hertrouwde met Lodewyk den IV. Koning van Frankryk.

Deze te zamen een reeks van jaaren in liefde en eendracht doorgebragt heb-

bende, gedurende welken tyd zy eene dochter, met name Benedièta , verwekt
hadden, kwamen met onderlinge toeftemming overeen om de wereld te ver-

laten , en zich geheel en al aan den dienft van God en zyne Kerk toe te wy-
den. Ten welken einde Hilfondis , op den raad van Ansfrid , een Kloofter

ftichtte in haar ei^en goedt van Thoor by Mafeyk , 't welk zy begiftigde met
veele goederen, onder andere met de Kerk van Stryen, den Berg des oevers,

alwaar de H. Gccrtruid lichaamelyk verkeert heeft , Gilze , Baarle , met den
Outaar by haar aan den H. Remys toegewyd , 't Kafteel van Sprundelheim en
nog eenige verdere giften , brecder vermeit in den Brief daar van gegeven den
eerften van Zomermaandt 992. Ansfrid begaf zich mede tot den Gteftelyken

ftaat, en wierdt kort daar naa Biflchop van Utrecht, in welke hoedanigheid hy
aan de Kerk van de IL Maagd Maria en St. Maarten gaf de Dorpen van
Wefterlo, Odlobolo nu Oelcn , Meerbeke , Honbeke en Burente, alle gele-

gen in 't Landt van Rhyen, welke hy te voren in eigendom bezeten hadt.

Hy ftichtte ook in 't jaar looö, op den Heiligen berg by Amersfoort, voor
de Benediftyner Monnikken een Kloofter, alwaar hy inden jaare 1009 zyne da-

gen geè'indigt hebbende , ook begraven is. Dit Kloofter is naderhand in 't jaar

1050 overgebragt binnen de Stadt Utrecht, en genaamt de Abtdye van St.

.
Paulus. - B » De
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5. a le'idit

Chr. Belg.

ad ann.
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iiid.

Bred.

Kronyk'.

De Holiandfche Kronyk verhaalt, dat 't volgende geval wel voornatnentlyk

aanleiding heefc gegeven tot fcheiding van dit huwelyk , en tot eene zoo uit-

muntende bekeering. De Gravin Hilfondis , eene zeer godsdienflige vrouw,
was gewoon des nachts op te flaan en zich alsdan uit haar Slot

, gelegen by
Driel aan den Maas-kant, te begeven naar de voorplaats , alwaar een kapel
met een oucaar ftont, om aldaar God in flilte en eenzaamheid te bidden. Een
der huisgenoten van den Graaf zulks bemerkende , kreeg kwaad vermoeden

,

en ging het zynen rrieefler op eene hatelyke wyzc aandienen , die daar door
mifleid en ontruft zynde , voornam haar op een nacht , wanneer zy naar ge-

woonte uit 't Kalleel tradt , heimelyk te volgen en haar doen te verfpieden

;

doch tot zyne groote verbaaflheid wierdt hy gewaar dat de Gravin zich naar
de kapel begaf, alwaar zy haare gebeden ging uitfhorten, gedurende welken
tyd haar hooft omringt was met een hemeJfch licht vol fchitterende ftraalen.

Door dit gezicht wierdt de Graaf dus bewogen , dat hy zynen dienaar meende
om 't leven te brengen, maar de Gravin belette zulks , zeggende , dat een
die zoodanig voor de eer van zynen raeefter waakte , veel meer lof dan ftraf-

fe waardig was. Zedert dien tyd wierdt Ansfrid met zulk een eerbied en ag-

ting voor zyne gemalin Hilfondis ingenomen , dat hy te gelyk met haar 't

voornemen nam om de wereld te verlaten, en hen t'eenemaal tot de oefFe-

ning van Godsvrucht af te zonderen.

Naa deze fcheiding heeft Hilfondis nog eenige jaaren in 't Kloofter van
Thoor doorgebragt, en is aldaar inden jaare 996. geftorvcn, naalatende tot

haare eenige erfgenaam in alle haare Graaflyke en andere goederen, mitsgaders

tot eerfle Abtdis van Thoor , haare voorgemelde dochter Benedióla. Deze
mede omtrent 't jaar 1000. overleden zyijde, viel 't Graaffchap van Stryen,

met de daar onder horende Landen, te beurt aan Raginer, zoon van haare
moeye Reinilde , die een zufter was van de Gravin Hilfondis.

Men vindt niet met wie Raginer Graaf van Stryen gehuuwd is geweeft,
maar wel dat h'y naagelaten heeft twee zoonen, tufïchen welke hy zyn Graaf-

fchap in 't jaar 1039. verdeelde; latende aan zynen oudflen zoon Lambrecht

,

als Graaf van Stryen , al 't Landt 't gene gelegen was Noord-ooflwaarts vau
Brede Aa af, tot op de Maas en Streene , daar onder begrepen waren de
Landen van St. Geertruydenberg , Zevenbergen en Stryen , mitsgaders de Dor-
pen in den grooten Vloed van 't jaar 1421. mcefl verdronken : en aan zynen
tweeden zoon Hendrik , al dat Zuid-waarts ftrekte van de Aa en Streene af,

langs de Schelde tot Zandvliet toe
,

paaiende tegen 't Markgraaffchap van
Antwerpen, en vervattende Breda, Bergen-op-zoom, Scoten, Mercxem, Ee-
keren , Loenhout , Oollmal en andere plaatfen : waarom hy ook bekent ftaat

als de eerile Heer van Breda.

^mm
ti^

IV. HOOFT-
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IV. H O O F T S T U K.

f

Van de Heeren van Breda, mt de Huizen van
Stryen, Breda en Loven»

HEndrik , eerfle Heer van Breda naa de verdeeling en afzondering dezer

Landtftreek van 't Graaffchap Stryen , hecfc dat Landt bezeten met zoo-

danige macht, rechten onafhankelykheid , als 't zelve was voor dat het nog
't Graaffchap van Stryen was ingelyft, en te zamcn een Graaflyk lichaam, mee
de hooft-plaats van dien , uitmaakte : ende gelyk voor die afzondering 't Lande
van Stryen was een hooge Heerlykheid op zich zelve , niet onderhorig aan
Holland of Brabant , zoo is , naa de voorfchreve verdeeling , Breda en deszelfs

Landt mede geweeft een Landtftreek op zich zelve , niet erkennende in opper-

hoofdigheid , noch den Hertog van Brabant , noch den Graaf van Holland ;

waarom de Wethouderen van Breda in vorige tyden de gedingen voor hen
hangende by arreft vonniften , zonder elders daar van beroep te mogen doen.

Deez* Heer Hendrik omtrent 't jaar 1090 geftorven zynde , is hem zyn srtd.Kra^^

zoon Engelbrechc opgevolgt als Heer der Stadt en Lande van Breda. Naa
wiens dood hem in alle zyne Heerlykheden volgde zyn zoon Hendrik, de H.
van dien naam , welke met de Deenen of Normannen , die , niet tegenftaan-

de hunne landsgenooten zedert lange jaaren uit derzelver wingeweften ver-

dreven waren, echter 't Slot Brunesheim nog inhielden, in oorlog geraakte,

om zyn Landt van dat roof-ziek volk te ontlaften : voornamentlyk lleunende

op de gunft en byftant van Godevaart met den Baard , Hertog van Lothryk.

De Heer van Wefemale , die hem op 't bevel des Hertogs te hulp gekomen
was , heeft een grooten hoop van die Deenen , welke te Minderhout , in 't

Landt van Hoogftraten, bezig waren met pionderen en ftroopen , overvallen en
alle dood gellagen. De overwinnaars der nedergeflagenen kleederen aange-

togen hebbende, zyn in dien fchyn naar Brunesheim getrokken , en van de
wachters der poort, die niet beter wiften of 't waren hunne medemakkers,
ingelaten zynde, hebben zy den Burgt overw^eldigt , en deszelfs fterktens en
torens tot den grond toe afgebroken ; van al 't welke de geheugenis nog is

bewaart door 't volgende tyd-veers

:

uf«»o vtUkno centeno his duodeno

,

CaJIrum de Breda cura turri cotruit aïta.

Hendrik Heer van Breda was getrouwd met Ludgaard , dochter van Ans-
j^Iinus

frid Graaf van Kleef , by dewelke hy verwekte twee zoonen, met namen Ar- Donat.

hout en Engelbrecht, welke in 't jaar 1125. ondertekent hebben de Kaart, f'^r.

waar by Boudewyn Graaf van Aalft , en zyn broeder Jan , de Kerk van AiBigem "P- 7?.

verfcheide goederen fchenken , en ook te dier tyd gcnoemt worden onder de
Baander-heeren van Brabant.

B 3 Dec2'
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Deez' Hendrik omtrenc 't jaar 1125 overleden zynde , wierdc zyn oudfte

zoon Arnout Heer van den Lande van Breda, die onder andere goederen aan

zynen broeder Engelbrecht, tot deszelfs aandeel in zyns vaders erifenis , toevoeg-

de de helft in de Heerlykheden van Scoten en Mercxem, waarom hy ook
met den toenaam van Scote» bekent ilaat : welke gemelde goederen ddor den
voornoemden Engelbrecht in 't jaar 1148 gefchonken wierden aan den Abt
en 't Konvcnt van Villcrs.

De oude Gefchicht-fchrvvers melden niet met wie Heer Arnout is getrouwd
gewcefl , maar wel , dat lïy heeft naagelaten twee zoonen , Godevaart en Hen-
drik , die beide als getuigen voorkomen in den Brief door Godevaart den
UI. Hertog van Brabant aan de Iverk van Viljers in 't j^ar 1160 gegeven,
waar by hy de voorgemelde gift van Engelbrecht van Scoten in alle deelen

goedkeurt en bekragtigt ; en van dewelke Hendrik , die den toenaam van
Scoten mede gevoert heeft, in den jaare 1179 ondertekende 't huwelyks Ver-
bond ,

gefloten tufTchen Hendrik , oudllen zoon van Godevaart Hertog van
Brabant, en Mathildis, klein-dochter» van Philip Graaf van Vlaanderen.

De Kronyk-fchryver van Breda, als mede het zoo genaamde Difeours van
de Heeren -van Breda, geplaatft voor 't Stadts oude Keur- en Perkament-boek,
noemen tot opvolger van den gemelden Hendrik eenen Gerard, die met zyne
vier zoonen, Zeger, Jan, Gerard en Hendrik , in 't jaar 1 145 zoude geweeft
hebben in den flryd van Grimbergen , met Hertog Godevaart in de Wieg , tegen

de Berthouts , Heeren van Grimbergen en Mechelen , alwaar de twee eerfle zou-

den dood gebleven , en de twee andere gekwefi zynde , met hun vaders

baniere 'ontkomen zyn. Maar dewyl de geloofwaardigfte Brabantfche Hifto-

ri-fchryvers dien gantfchen veltflag voor beuzelachtig en verciert houden , zoo
als Butkens en andere zulks met veele en bondige redenen betoogen , dien-

volgens komt ons deez' Heer Gerard mede als verdigt voor : immers vindt

men hem in geene oude Brieven of Charters , noch ook onder de Baandcr-hee-

ren van Brabant in dien tyd vermeit ; daar in tegendeel Arnout met zynen
broeder Engelbrecht en zyne twee zoonen Godevaart en Hendrik zeer dik-

maals voorkomen. Indien men ook den voorfchreven Gerard onder de Hee-
ren van Breda wil plaatfen , zoo fpruit 'er die ongerymtheid uit , dat hy zou-

de moeten geleeft hebben ter zelve tyd als Godevaart en Hendrik , welkers
wezentheid echter vaft Haat , en geveft is op de oude Charters en Archivelt

der Abtdyen van Brabant , die in deze duiflere Eeuwen, by gebrek van goede
Schryvers , alleen moeten dienen tot een richtfnoer , om daar uit de waare
opvolging der Pïeeren van Breda te konnen naafpooren.

Naa 't overlyden van Arnout wierdt zyn oudlle zoon Godevaart Heer van
den Lande van Breda , die eenen zoon naaliet, mede genaamt Godevaart, den
IL van dien naam. Deez' heeft met meer andere Ridderen, in 't jaar 11 80,
geflaan over de gifte van Hendrik den I. Hertog van Brabant aan 't Kloofter

van St. Michicl te Antwerpen. Hy gaf in 't jaar 1190 zyn Kafteel te Breda,
met alle zyne goederen gelegen in den Hage, met de Venne te Stryen, en den
Geley-tol te Breda, in handen van den gemelden Hertog van Brabant, die dezelve

wederom aan hem in rechten leen overgaf. Hy bezwoer onder andere mede
't Verbond van vrede en eenigheid, in 't jaar 1197 gefloten tufTchen Hendrik:

Hertog van Brabant en Otto Graaf van Gelderland. Hy ilaat insgelyks als

getuige bekent in den Brief van Vergelyk tufTchen den Hertog van Brabant en
den Graaf van Holland van 't jaar 1203. waar van wy, als tot de zaaken van
Breda eenigzins opzicht hebbende , een woord in 't voorby gaan zullen fpree»

ken.

Het Landt van Breda , naa de afzondering van 't Graaffchap Stryen , een
Landtilreek zynde die op zich zelf M^as , zoo hadden de Hertogen van Bra-
bant en de Graven van Holland, tuffchen welkers Staten het gelegen was, daar
op begonnen een gewaant recht te maaken, beide beweerende Breda onder
hun gebiedt te-behooren : welk gefchil eerll een einde heeft genomen in 'c

jaar 1203, wanneer Diederik de VII. Graaf van Holland door Hendrik den I.

Hertog van Lothryk en Brabant verflagen en gevangen zynde, zyn voorge-
wendt recht op de Stadt en 't Landt van Breda heeft afgcftaan ten behoeve
van den Hertog.

.
-: Heer
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, Heer Godevaart heeft mede als borg ondertekent het Verdrag , in den jaare

1206 gelloten tuffchen Hendrik Hertog van Brabant en Lodewyk Graat van
Loon, vi^elke ten huwelyk hadt Ada, dochter van Diederik Graaf van Hol-
land, gemeenlyk in 's Lands Jaarboeken de ongelukkige Gravin genaamt, en
die door dat huwelyk zich veel onheil op den hals haalde , wegens den gedu-
rigen twift en oorlog, zoo met 's Lands Edelen, als met "Willem Graaf van
Ooll-Friesland , welker? zyde Hertog Hendrik gekozen hadt.

In 't jaar 1208 was 'er groote ivvift gerezen tuffchen den Abt en 't Konvent
van Villcrs aan de eene , en Godevaart Heer van Breda aan de andere zyde

,

over 't goedt van Scoten , 't gene Engelbrecht, oom van Godevaart, aan de
Kerk van Villers gefchonken hadt : om welk verfchil te befliffen , de Hertog
zyne Mannen vergaderde binnen de Stadt Lier , en naa een naauwkeurig on-

derzoek verklaarde , dat de Heer van Breda geen 't minfte recht hadt tot 't

goedt van Scoten ; volgens den Brief daar van gegeven in Lentemaandt 1208.

daar by en tegenwoordig waren Hendrik Prooft van Loven, Reynier van
Hugaarden Notaris van den Hertog, Reynier van Lens zyn Kapellaan,

Arnout van Wefemale , Hendrik van Hildebiernes , Niklaas van Tomines,
Ridderen, en nog verfcheide andere Mannen van den Hertog.

Wy hebben hier voor gezien, dat Heer Godevaart in 't jaar 1190 Leen-

man is geworden van den Hertog van Brabant : doch in Lentemaandt 1212 is

Breda, 't gene te voren van 't Hertogdom Brabant verfcheiden was, daar ge-

heel aan gekomen en vaftgehecht ; wanneer Godevaart, mits de gift der helft

van den Geley-tol op de Schelde , en der Heerlykheden van Schakerloo en
Oflendrecht, aan Hendrik Hertog van Lothryk plegtig belooft heeft, dat

hv en zyne erfgenamen voortaan , met hunne Kalteelen, Mannen , Landen en
A'mbagtslieden , den Hertog en zyne nakomelingen getrouwelyk zouden dienen.

Ten welken einde de Ridders van Godevaart , en der Ridderen zoonen , en
twee-hondert en veertig mannen van de twaalf Dorpen 's Landts van Breda,

plegtig hebben gezworen , zoo Godevaart zyne beloften niet naakwam , dac

zyden Hertog tegen Godevaart dienen zouden: en is alzoo de Stadten 't Landt

van Breda van den Hertog ontfangen tot een recht Leen.

Heer Godevaart hadt tot zyne vrouwe Ludgaard, nicht des Ilertogs van
Brabant , by dewelke hy wan Godevaart , zynen navolger ; Gillis , Heer van Al-

phen; Hendrik, Deken van St. Maarten te Utrecht; Sophia, getrouwd met
Kafo Heer van Gaveren en Liedekerk; en Beatrix, gemalin van Arnout

Heer van Wefemale. Hy flont op den dertienden van Louwmaandt 1214
over den Brief , waar by Keyzer Otto de IV. aan Willem Graaf van Holland

vergunt alle de Leenen by deszelfs voorzaten de Graven Floris en Dirk beze-

ten. Hy gaf mede in 't jaar 1216 aan de Kerk van Tongerlo de Hoeve van
Nieuwlandt te Alphen, en llierf kort daar naa ; leggende in de Abtdye-kerk van

Tongerlo begraven.

Naa deszelfs dood gaf zyne nagelate weduwe Ludgaard , in Grasmaand 1219,
aan de Kerk van St. Michiel te Antwerpen, twaalf ponden Vlaamfche miuite,

daar voor verbindende eenige goederen gelegen te Perke by Vilvoorden, om
daar voor op den outaar van O. L. V. , voor dewelke zy ook haar begraaf-

plaats verkoos , eene dagelykfche miffe te doen, tot laaifenis der zielen van
wylen haaren man Godevaart , van haare ouders , van Godevaart van Rhenen
voormaals Bülchop van Utrecht, en van Gerard zynen broeder, van welken die

goederen op haar verftorven waren; v^olgens den Brief daar van gegeven

onder haar zegel , en dat van haaren oudften zoon Godevaart , en by toellem-

ming van haare verdere kinderen , Gillis , Hendrik, Sophia en Beatrix : wel-

ke gift de Hertog van Brabant in 't zelfde jaar bekragtigt heeft.

Naa 't overlyden van Godevaart den 1 1. , wierdt zyn oudfte zoon Godevaart

,

de III. van dien naam. Heer van Breda. Hy hadt by zyne huisvrouw Mach-
telt van Bethune gewonnen twee kinderen , namentlyk Hendrik en Godevaart.

Tuffchen dezen Heer Godevaart en den Hertog van Brabant is in Bloeymaandt

1223 een nader Verdrag getroffen binnen de Stadt Lier , waar by ver-

klaart wordt, dat 't Kafleel en de Stadt van Breda een eigen goedt van den

Hertog is , 't gene hy van niemand verheft , en dat Godevaart , vader van den
gemel-
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gemelden Godevaart , 't zelve in zynen tyd van den Hertog te leen hadt ge«

houden.
Godevaart de III. ftierf in 't jaar 1223 , en zyn zoon Hendrik volgde hem

op in alle zyne Landen en Heerlykheden : die kort daar naa mede overleden

zynde, gevoJgt wierdt van zynen broeder Godevaart den IV. , nog jong zyn-

de; gedurende wiens minderjaarigheid Gillis Heer van Alphen, zyn oom,
't Landt van Breda als voogd regeerde , en in dien tyd veele moeyelykheden
en gefchillen hadt met Hendrik Hertog van Lothryk en Brabant , welke ten

laatilen in een openbaren kryg uitbarfleden , waar in , naa vêrfcheide fcher-

mutfelingen , Heer Gillis veel buit bekwam. Eindelyk is tuflchen beide de
partyen in 't jaar 1231 een Verdrag getroffen , waar bybevoorwaart wierdt,

dat de Hertog alle 't leed en ongelyk , hem by Heer Gillis , zyne aanhangers

en medehelpers aangedaan , zoude vergeven : waar tegen Heer Gillis aan den
Hertog zoude wedergeven allen den buit hem en den zynen ontweldigt , daar

en boven aan den Hertog betalen zekere fomme van penningen , tot boete van
't gedane leed , en nog verder in handen des Hertogs ftellcn den Burgt of 't

Kalleel van Breda, onvermindert echter 't recht van zyne weezen , dcrzelver

erven en nakomelingen.

Deez' Heer Godevaart gaf in den jaare 1243 de Landbouwing van Chaam
aan Willem, brenger van den Brieve, gelyk hy hem noemt, ten erifelyken

rechte, op den laft van 's jaarlyks aan den Heer van Breda te betalen , in den
naam van bede , twee fefteren Rogs , vier fefteren Gcrfl , en zes fchellingen

Lovens ; met verder befprek , dat Willem zoude gehouden zyn
,
gelyk de

andere Lieden van "t Landt van Breda, hem Godevaart te helpen met lyf of
goed, in krygstochten , als hy beoorloogt mogt werden, of zyne dochter ten

huwelyk zoude belleden , of hy in gevangenis mogt gehouden werden.

Hy nam ten huwelyk Machtelt , zuiler van Arnout Heer van Diell , welke 't

Beggynhof te Breda itichtte, en wan by haar Godevaart
,
jonggeffcorven, Hen-

drik, mitsgaders eene dochter, naamaals getrouwd met Arnout Heer van
Gaasbeek. Hy maakte in 't jaar 1246 zynen uiterften wil, en by denzelven

veele erfmaakingen aan Kerken , Klooflers en Gafbhuizen , en dede veele milde
giften aan vêrfcheide byzondere perfoonen daar in benoemt. Hy ilelde toc

uitvoerders van dien de Abten van Villers en van St. Michiel, den Overflen
der Preekheeren te Antwerpen, Heer Anc. Berthout, Heer Hendrik Bert-

hout, en Heer Willem van Grimbergen ; enftierf kort daar naa, leggende in de
Kloofter-kerk der Preekheeren te Antwerpen begraven.

Naa zyn affterven wierdt Heer van 't Landt van Breda zyn zoon Hendrik,
de III. van dien naam, omtrent welken Buckens, anderzins een der naauwkeu-
rigfle naavorfchers der Brabantfche Oudheden , merkelyk mistaft. Hy fielt

,

dat Godevaart de IV. zonder kinderen is gellorven , alleen naalatende een ba-
flaart-zoon , met name Hendrik, en dat hy in zyne Landen opgcvolgt is door
zynen oom Hendrik, Deken van St. IMaarten te Utrecht, die, den Geeflelyken

ftaat verlatende , zoude getrouwd hebben Ifabelle , en daar by gewonnen eenen
zoon met name Hendrik. Op wat grond Butkens dit verhaal bouwt, heb
ik niet konnen naagaan , dewyl , tot beveiliging van dien

,
geen de minfle

preuve.bygebragt wordt : doch hoe ongerymt het zelve is , zal aanftonds voor 'c

oog komen , indien men maar met naauwkeurigheid acht geeft op den voor-
gemelden uiterflen wil , by Heer Godevaart kort voor zynen dood gemaakt

;

alwaar hy met'uitdrukkelyke woorden fielt : Item , maak ik aan viynen eenigen zoon

Hendrik^ enz. Door welke woorden immers geen baflaart- zoon kan verflaan

worden, die nooit in eenige oude Brieven onder de benaming van eenigen zoon
voorkomt. Wy konnen derhalven 't gevoelen van Butkens in dit geval
niet aannemen ; maar willen veel liever volgen den inhoudt van 't meergemel-

.

de Difcours , alwaar de voorfchreve Hendrik mede bekent flaat als een zoon
van Godevaart van Breda en van Machtelt van Diefl, en als opvolger in alle

zyns vaders Landen en Heerlykheden.
Deez' Hendrik gaf in 't jaar 1 252 , aan zyne Poorteren van Breda het oudfle

nog in wezen zynde voorrecht , houdende vrydom van alle fchattingen , be-

houdens alleen de Ridderfchap van zynezoonen, 't Huwelyk van zyne dochters,

en
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en de Verlofling van zyn Perfoon uit de gevangenis , indien hy mogt gevan-

gen worden; mits dat zy gehouden zouden zyn hem byllant te doen in

ïleirvaarten , als hy des van noode zoude hebben ter befcherming zyner Lan-
den : Verders aan de Wethouderen van Breda vergunnende, dat, als zy lie-

den in eenige zaaken voor hen hangende zwarigheid vonden, zy daar vail

raad zouden mogen halen by die van Antwerpen.
De voorgemelde Heer Hendrik liet naa eenen zoon , mede genoemt Hen-

drik , den IV. van dien naam , welke , naa zyns vaders dood , voorgevallen in

't jaar 1260, bleef onder de voogdye van Wouter Berthout, Heer vanMeche-
len, wiens dochter, genaamt Sophie , hy naamaals trouwde in 't jaar ia66.

Hy verkogt in 't jaar 1263, met de toeftemming van zynen voogd Wouter
Berthout, onder andere, zekere menigte van moeren onder Halteren gele-

gen, en in 't jaar 1267 gaf hy aan de Inwoonderen van Etten, in de paaien

van de Hoeven , hun Landt- recht
,
gemeenlyk de Hoevenfche Charter genaamt

,

't gene zy hedendaags nog agtervolgen. Hy verleende mede 't recht van Pa-

tronaatfchap , en de Outaren der Kerken van Scoten en Mercxem aan 't

Kapittel en de Kanonniken vandeHooft-kerk te Antwerpen. In Bloeymaandt

1265, hebben Godevaart van Wefemale, Heer van Perk, en Ifentrudis van
Alphen , zyne huisvrouw , b^kragtigt de gift by Ludgaard Vrouwe van Bre-

da , met kennis van haare kinderen, in 't jaar 12 19 aan de Kerk van St.

Michiel te Antwerpen gedaan; volgens de Brieven daar van by veele Edelen en

anderen bezegelt. Deze Ifentrudis Vrouwe van Alphen was eene dochter en

erfgenaam van Gillis Heer van Alphen en zyne gemahn Oliviere , nicht van
den Hertog van Brabant.

Men vindt niet dat Heer Hendrik eenig wettig mans-oir heeft naagelaten ,

maar wel twee dochters , waar van de oudfte , Aleida genaamt
,
gehuuwd was

met Hendrik van Loven , Heer van Herftal , zoon van Godevaart van Loven

,

die een broeder v/as van Hendrik den III. Hertog van Brabant } v/elke hen

in 't jaar 1272. toegefchreven hebben den titel van Heer en Vrouwe des

Lands van Breda, en ftierven beide kort daar naa , zonder eenige wettige

geboorte agter te laten.

Middelerwyl hadt de gemelde Hendrik zynen broeder Arnout van Loven
gehuuwd met Eüfabet van Breda, zyner vrouwen zufler, en hem aangeftelc

tot Rechter ofDroffaart over 't Landt van Breda. En wierden deze Arnout
en Eüfabet , naa 't overlyden van de voornoemde Hendrik en Aleida , Heer
en Vrouwe van Breda ; welke gedurende haar leven veele godsdienftige wer-
ken verrigt , en aanmerkelyke giften en vergunningen aan Kerken, Klooflers enz.

gedaan hebben, gelyk uit 't volgende verhaal blyken zal.

Zy ftichtten omtrent 't jaar 1272 't Kloofter der Guillelmiten te Huybergen,
alwaar zy ook begraven leggen. Den negen-en-twintigflen van Zomermaandt
1272 , gaven zy aan hunne Mannen van Oolterho'ut in voorrecht, dat zy zou-

den vry wezen van alle Tollen , Straat-geit en Gruy te , door geheel Brabant

,

en dat zy mogten hebben hunne Week- en Jaar-markten, gelyk haare andere

goede Steden in den Lande van Breda.
Zy verplaatllen mede 't Kloofter der Premonftratenfer Nonnen van St. Ka-

tarinenDal, 't gene Servaas van Liedekerke, in den jaare 1270, te Vroenhout
by Woude gefticht hadt , vermits het door de wateren verwoefl was , by de

Stadt Breda , en gaven aan die Nonnen de gronden waar op zy nog heden
den grond-cyns heffen onder Sonfeel , als mede nog veertig buinderen Made
by Rofendaal , daar voor zy tegenwoordig jaarlyks veertig gulden heffen uit

den grond-cyns van Rysbergen, en onder andere goederen nog agt-en-veertig

buinderen moers , met de gronden van Vroenhout.
Zy gaven aan de Stadt en Inwoonders van Breda alle de beemden en wil-

derden die gelegen waren tufTchen Emelenberge en den Ypelaar, de Molen-
gracht en Verdebofch , thans uitmaakende 't Dorp van Teteringe , met alle

.de nieuwe Thienden aldaar
,
gelyk blykt by den Brief daar van verleent in 't

jaar 12S0. Zy richtten de Stadt Steenbergen, toenmaals maar een Dorp we-
zende , tot eene Vryheid , en verleenden aan dezelve haare plaatfelyke Rech-
ten , die men voor 't grootfhe gedeelte aldaar nog agtervolgt. Zy gaven aan

den Abt en 't Konvent va» Tongerlo de Kerk en de Thienden van Nifpen

,
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Rofendaal en klein Zundert. Zy verkogten aan de Abtdis en 't Kloofter vaiï

Kortenberg omtrent een - hondert en vyfcig buinderen moeren en v/oeftynen

,

gelegen in 't broek van Oofterhout.
_
Zy verkogten insgelyks aan de Abtdis en

't Konvent van Thoor alle de Thienden, zoo oude als nieuwe, van den
Dorpe en Parochie van Etten.

Zy gaven in den jaare 1275, enkel'om Gods wil, tot een eigen vry goedt,

aan den Abt van St. Bernards op de Schelde , alle de nieuwe Thienden van de

Parochie van Gaftel , en 't bofch met de gronden
, genaamt Baarlebofch , al-

waar tegenwoordig den Oudenbofch gelegen is ; mitsgaders daar by nog twee-

hondert buinderen moeren , met alle de Heerlykheid en de Thienden , al-

leen 't hooge Rechtsgebied! aan hen behoudende. Daar naa verkogten zy , in

't jaar 1276, aan denzelven Abt en 't Konvent van St. Bernards, zes -hondert

buinderen , te weten vyfcig hoeven moers en woeftynen in dezelfde Pa-

rochie gelegen, met voorbeding van 't hooge Rechtsgebiedt, en gaven hen
nog daar en boven hondert en tien buinderen in vryen eigendom.

Daar naa verkogten zy nog, in 't jaar 1277 , aan den gemelden Abt en de

Geellelyken van St. Bernards , op de voorverhaalde wyze , twee-hondert agt-

en-veertig buinderen moeren , al te zamen gelegen aan en by de Parochie van
Gaftel, en gaven hen daar benevens 't recht der begeving van de Parochie-kerk

aldaar. Zy verklaarden verders, aan den voorfchreven Abt en 't Konvent
overgegeven te hebben allede Thienden, zoo oude als nieuwe, van de Dor-
pen Woude en Loenhout , benevens de Thienden gelegen ter plaatfe genaamt
de hooge Schoten, de Erbrandt, de Lyderwyk en de Kardepolder, alsmede
nog 't recht der begeving van de Kerk van Eekeren , met 't gebruik van alle de
gemeenten, zoo van beemden als wateren, door 't geheèle Landt van Breda.

"Zy verkogten nog aan den meergemelden Abt en 't Konvent , in den beginne

van 't jaar 1282, by toeftemming van Jan Hertog van Lothryk en Brabant

,

hondert hoeven, elk houdende twaalf buinderen moers en woeftynen (welke
heden nog uitmaaken'tDorp deswegen de Hoeven genaamt) voor vyf-honderc

ponden Cleve munte eens, met 't middele en laage rechtsbedwang, 't hooge
alleen overal aan zich behoudende. Alle welke voorgemelde en nog meer
andere giften , vergunningen en verkoopingen , by Heer Arnout en Vrouwe
Elifabet enkel en alleen gedaan wierden uit inzicht van haarer zielen zalig-

heid.

Vrouw Elifabet van Breda, in 't jaar 1282, zonder kinderen naa te laten

overleden zynde , bleef Heer Arnout , met goedvinden des Hertogs van Bra-

bant, 't Landt van Breda in vrugt - gebruik bezitten zoo lang hy leefde, te

weten tot den jaare 1193.

Nu dient geweten , dat de bovengemelde Godevaart de IV. Heer van Bre-

da eene dochter hadt, welke moeye Avas van Hendrik Heer van Breda, en
getrouwd met Arnout Heer van Gaasbeke, die zich in 't jaar 1263. nog fchreef

en tekende Voogd en Heer des Lands van Breda , als daar in hebbende, uit

hoofde van zyne vrouwe , eenige gedeelten ; onder andere , Kalfdonk , Huls-

donk , Langdonk en Rofendaal , daar van den eigendom toebehoorde aan de
twee dochters die hy van zyne huisvrouw hadt behouden; van welke de oud-

fte, met name Aleida, ten huwelyk hadt Rafo Heer van Liedekerke, die te

zamen, omtrent 't jaar 1291 , nog in 't leven waren. De andere, genaamt
Beatrix , was gehuuwd geweeft met Heer Arnout van Wefemale , en ftierf

,

agterlatende eenen eenigen zoon, namentlyk Heer Gerard van Wefemale,
Ridder.

V, HOOFT»
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Fan de Verdeel'mg van '/ handt van Breda , en de Huizen

van Gaveren, Liedekerke en Rassegem.
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VRouw Elifabet van Breda, huisvrouw van Arnout van Loven, overleden

zynde, zoo heeft Jan Hertog van Brabant, des zondags voor St. Jan
Baptift 1287, uit aanmerking der getrouwe dienflen hem reeds gedaan, en

toen ter tyd nog te doen by Gerard van Wefemaje , Ridder , denzelven toe-

gevoegt , als zyne gerechte erflykheid , de eene helft van 't geheele Landt

van Breda, met alle de vruchten daar toe behoorende, gelyk als 't binr^nden
omtrek van Brabant was gelegen , om , naa 't affterven van Heer Arnout van
Loven , dat te hebben en vryelyk te bezitten , in dier voegen dat Rafo
Heer van Liedekerke zoude behouden de Stadt van Breda, en ontfan-

gen alle de Leenen aan denzelven Lande behoorende , van welke Hee-
ren die ook afgekomen waren. Ten aanzien van de gemelde Stadt en Leenen,
zoude Heer Gerard van Wefemale , voor zyn gedeelte hem van 's moeders
wegen aangekomen ,

goederen hebben de voorgemelde Stadt Breda gelyk we-
zende; en dat zulks gedaan zynde, 't overfchot van 't voornoemde Lande
alsdan tuflchen Heer Gerard van Wefemale en den Heer van Liedekerke

voorts zoude gedeelt worden van voet tot voet, in hoogen enleegen, in nat-

ten en droogen, in boflchen en beemden, en zoo vervolgens; en dat Heer
Gerard van Wefemale zyn gedeelte , voor zich en zyn oir

,
gehouden zoude

zyn van den Hertog en deszelfs nakomelingen te Leen te ontfangen, naa 't

recht des Leenhofs van Brabant.

Dienvolgens gelaitte de Hertog Heer Jan de Bere, en Everden Schoutet van
Antwerpen , om de grensfcheiding en paaling daar van te doen ; die 't zelve

hebben verricht in Grasmaandt 1290, kort naa 't overlyden van Heer Arnout De Romk
van Loven, voor zoo veel aanbelangde den verfchen Wildert, in dier voe- i^ederl.

gen dat Breda, Ooiterhout, Nifpen, Hulsdonk, Kalfdonk, Gilze, Ginne-

ken, Bavel, ten Ryen, klein Ooflerhout, Dorfl , Dongen, Hage, Etten,

ter Heyden en Teteringe , met hunne gevolgen, zyn aanbedeclt aan Rafo van
Gaveren , Heer van Liedekerke. En aan Heer Gerard van Wefemale , Bergen

,

Woude, Heerle, Halteren, Noordgeell, Borgvliet, HildernüTe, Woensdrecht,
Put , 's Gravenwefel , Schoten , Mercxem , Rucvenne , Schakerloo en OiTen-

drecht , met haare toebehoorten ; zoo dat de paalfcheiding der Heerlykheid
Bergen zich ftrekte ten Ooften aan 't Landt van Breda en den Abt van Ton-
gerlo , ten Zuiden aan 't Landt van Eekeren en met den Dam van Eekeren en
Borgvliet , ten Noorden aan 't Waterlandt ten midden van de Schelde toe

Zeeland , en met een einde tot den gemeenen van Steenbergen. En 't verdere
Landt , 't gene zy in gemeenfchap bleven bezitten

,
paalde Weil- en Noord-

waarts tot m den ftroom van Zeeland en Holland , en Ooft en Zuidwaarts tot

aan 't Landt van Breda.

C 2 Ea

Proeviii

n. 2j,

Heratdd

Ül. 287,



Protve»

n. 2.6.

Sutkent

Jroph.

I. 4- pag.

313-
M^irtene

Ihef.mr.

Anecdot.

tom. I, fol.

1130.

Proive»

a, 19.

20 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE
En belangende de Stadt van Steenbergen , die toenmaals nog maar een Vryheid
was , en de Dorpen van Oud-Gailel

,
( daar onder begrepen waren alle de

woeftynen van Zout en Wildert , als 't geheele Kruiflandt, Calleloo, en alle

andere nu ter tyd bedykte polders
,

gorflingen , aanwaflen en wateren onder

Steenbergen;) den Ouden en Nieuwen Bofch, de Hoeven, St. Meercens
Polder, Nieuw-Gaftel , Stant- daar -buiten, Fynaart, Ruygenhil, Appelaar,

en voorts alle gorflingen en wateren daar aan behoorende, bleven de boven-

gemelde Heeren in 't gemeen en onverdeelt bezitten tot den jaare 1458,
gelyk hier naa breeder zal verhandelt worden.

Rafo van Gaveren , Heer van Liedekerke , de eerfle Heer van Breda naa
de voorfchreve afdeeling, gaf by zyne inkomft, in 't jaar 1290, aan de Stadt

Breda en derzelver Ingezetenen 't recht van 't Kafley-gelt, 't gene men al-

daar nog dagelyks vordert en ontfangt van wagens en paarden daar in komende
en weder uitvaarende. Hy was mede, op den vyfden van Zomermaandt 1288.

in den flag van Woeringen , alwaar hy met zyne Banierc veel dienfl aan den
Hertog van Brabant dede. Hy flelde zich in 't jaar 1290. tot borg voor Jan
van Avefnes , Graaf van Henegouwen , ten behoeven van die van Valencyn , dat

de gemelde Graaf de voorrechten en oude herkomften dier Stadt zou hand-

haven.
Heer Rafo hadt by Vrouwe Aleida , zyne gemalinne , vier zoonen en ecne

dochter , namentlyk Rafo van Liedekerke Heer van Boelaar , Philips van
Liedekerke Heer van Ulvenhout en Alphen, en Zeger van Liedekerke na-

maals ook Heer van Boelaar, alle drie Ridders; en nog eenen jongeren zoon,
mede genaamt Rafo: mitsgaders Katrine van Liedekerke, die in 't vervolg
trouwde met den Heer van Morfele.

Naa 't overlyden van Vrouwe Aleida, nam Heer Rafo ten huwelyk Ade-
wyne , dochter van Willem Heer van Stryen , aan welke hy , met toefteni-

ming van zynen oudflen zoon Rafo Heer van Boelaar
, gaf en bewees voor

haar en haare kinderen die hy by haar verwekt hadt , de erffelykheid en 'e

inkomen der Dorpen van Ooflerhout en Rofendaal, met de middele en laage

Heerlykheid van dien , 't hooge Rechtsgebiedt voor zich , zyne kinderen, en
hunne naakomelingen voorbehoudende. Van dit huwelyk zyn in rechte lyne
afgeftamt de Heeren van Lodyck en Rymerswaal in Zeeland.

Rafo Heer van Liedekerke en Breda gaf nog , te gelyk met Heer Gerard
van Wefemale, in 't jaar 1291 ,aan den meergemelden Abt en 'tKonvent van
St. Bernards op de Schelde, op de voorwaarden hier boven gemeld, twee-en-
zeventig buinderen , en daar naa nog hondert en negen buinderen moeren en
woeflynen , alle te zamen gelegen in de Parochie van Gaflel. Hy verkogt nog

,

met toeftemming van zynen oudfl;en zoon, in 't jaar 1293, aan de Meefters

van 't Godshuis van St. Jan en den H. Geefl te Brugge , zeven-hondert agt-en-

dertig buinderen moeren en woeftynen in de Parochie van Etten , die men
namaals noemde den Monniken - moer. Hy verleende mede , in den jaare

1299, aan den Paftor van Gilze, de begeving der Parochie-kerk te Etten.

Heer Rafo omtrent 't jaar 1203 overleden zynde, volgde hem zyn oudfte

zoon , Rafo Heer van Boelaar , op in de twee Landen en Heerlykheden van
Liedekerke en Breda; welke, in 't zelfde jaar 1203, de Cure of Paftorye

der Parochie-kerk van Breda, waarvan hy 't recht van bcgeving hadt, met
alle de Thienden en verdere inkomften daar toe behoorende

,
gaf aan 't Ka-

pittel , en hechtte dezelve aan de Kanonniksdyen , toenmaals eerll in die Kerk
door Heer Jacob, Deken van Beek en Paftor van Gilze, opgericht. Hy
plaatfte , in 't jaar 1308, het Kloofter der Nonnen van Ste. Katarinen-Dal ter

llede alwaar 't nog in wezen is , en fcheidde die Jonkvrouwen van de Geefte-

lyken aan wie de zorg over 't Gafthuis aanbevolen was , en met welke zy

,

in den jaare 1295 vereenigt waren.
In 't zelfde jaar heefi: Philips van Liedekerke , Heer van Ulvenhout en Al-

phen , den Abt en 't Konvent van Tongerlo , wegens de Hoeve van Nieulandt

te Alphen, met de inwoondercn van dien, ontheven van alle foorten van
dienften , laften en fchattingen.

Heer Rafo verkogt nog, op dingsdag naa Dertiendag 1310, aan eenen Peter

van Dilf, en meer anderea ia dea Brief genoemt j twee-hopdert zeventig

buin-
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buinderen moeren, die gelegen waren boven VlafTelt, Sonfeel afgaande, en.

paaiende aan 't Landt van Zevenbergen , voorheen genaamt de Zevenbergfe
Moer , doch nu de Polder van Krauwelsgorfch

, gelegen aan de rivier de
Marke , tuUchen ter lieyden en Zevenbergen.

Men vindt niet dat deez' Heer Rafo gehuuwd is geweefl , en bygevolg ee-

nig wettig oir heeft naagelaten; weshalven hy, in 't jaar 13 14 overleden
zynde , door zynen broeder Philips van Liedekerke , Heer van Ulvenhout en
Alphen , in beide de Heerlykheden van Liedekerke en Breda opgevolgt is.

Deez' droeg de Heerlykheden van Ulvenhout en Alphen, te gelyk met de
Baanderye van Boelaar , op aan zynen broeder Zeger van Liedekerke , zynde
Rafo zyn jongfte broeder reeds geflorven zonder kinderen agter te laten.

Philips Heer van Liedekerke en Breda was getrouwd met Sophia van
Gent , by dewelke hy wan drie dochters ; namentlyk Adelife , die trouwde
met Gerard van RafTegem , Heer van Lens ; Margriet , gehuuwd met Jan van
Leefdale , Heer van Oorfchot en Perk , Burggraaf van BrufTel-; en Marie, wel-

ke bleef buiten huwelyk, en omtrent 't jaar 1350 eerfh overleden is.

Heer Philips heeft met zynen broeder Rafo mede als getuige geflaan over

den uiterilen wil van Jan den II. Hertog van Brabant, in 't jaar 1312; en
in 't jaar 1314. ondertekende hy met veele Ridderen en Edelen de blyde In-

komft van Jan den lil. Hertog van Brabant : waar naa hy flierf in 't jaar

1318.

Naa 't overlyden van Heer Philips van Liedekerke vvierdt Gerard van Raf-

fegem en zyne huisvrouw Adelife Heer en Vrouw van Breda, welke, naa

de voltrekking van hun huwelyk, binnen Breda, in 't jaar 1321. gehuldigt

zyn , en alstoen , uit aanmerking van hunne blyde Inkomfb , aan de Stadt in

voorrecht gaven , dat in dezelve zoude mogen Accyns geheven worden. Zy
verleidende Week-markt aldaar van maandag op dingsdag, met zulke vry-

heid, dat niemand om fchuld beflagen kan werden, van dingsdag naa zon-

nen opgang tot woensdag 's middags , 't en ware de fchuld op den Marktdag
gemaakt was.

Heer Gerard van RalTcgem groote fchulden gemaakt hebbende , heeft op
St. Valentyns-dag inSprokkfelmaandt 1326, zonder kennis van zyne huisvrou-

we en haare zuUers , aan dewelke nog, geen bewys van eenige afdeeling ge-

daan was, de Stadt en 't Landt van Breda verkogt aan Jan den IIL Hertog
van Brabant , die daar van aanilonts bezit nam : waarom kort daarnaa groote

twifl ontflont, zoo tulTchen den Hertog en den Heer van Raffegem en zyne
vrouwe, als tuffchen denzelven en haare twee gemelde zuflers met haare

naafte -vrienden en bloedverwanten. Zulks dat die gemelde vrienden , in den
naam van de Jonkvrouwen Margriet en Marie van Liedekerke , in 't jaar

1328 verfcheenen voor den Hertog van Brabant, met verzoek en bede, hy
wilde hen-lieden bewyzen 't Landt van Breda , zoo als 't gekomen was van
den Heer van Liedekerke haaren vader; waarop de Hertog antwoordde, dac

gaarne te willen doen, en gaf hen-lieden de keuze, of zy wilden volgen 'c

Landt-recht , of 't verfchil met de gemeene vrienden en bloedverwanten in der

minne flilTen. En zy droegen overeen met een gemeen verdrag , dat midde-

lerwyl de Jonkvrouwen Margriet en Marie van Liedekerke zouden hebben en
gebruiken doorgaans de eene helft van 't Landt van Breda, gelyk het de Heer
van Liedekerke haar vader bezeten hadt, en dat, niettegenflaande alle

verkoopingen , verminderingen of vermeerderingen zedert gedaan , haar deel

niet zoude te minder wezen. Welk verdrag gemaakt wierdt op St. Jacobs-dag

1328.

En dewyl de Hertog 't gemelde verdrag niet agtervolgde , en des niettemin

't Landt van Breda bleef bezitten, zoo zyn Gerard van RafTegem en Adelife

zyne huisvrouwe , welke in de verkooping van haar Landt zoo weinig als

haare zuflers hadt willen toeftemmen ,
genootzaakt geweefl hen te beklagen

aan Philips Koning van Frankryk, die als fcheidsman , op den zeventienden

van Wintermaandt 1334, uitfpraak dede tuffchen den Hertog van Brabant

en den Heer van RafTegem met Adelife zyne huisvrouwe , en by voorgaande
toeflemming des Hertogs beval , dat de Heer van RafTegem aan den Hertog

zoude wedergeven zoodanige penningen als hy van hem voor 't Landt van
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Breda genoten hadt , en dat hem de Hertog van Brabant zoude ontfangen in

hulde van 't zelve Landt , en hem ftellen of doen ftellen in 't werkelyk bezie

van dien. Beveelende voorts, dat, tot verzekering der redelyke , nootzaake-

]yke en voordeelige verbeteringen , de Heer van Raflegem v^^eder in handen

van den Hertog zoude overdragen 't Landt van Breda, en dat by den Koning
zekere goede Mannen zouden werden afgezanden , om te weten en te onder-

zoeken de waarheid van den redelyken verlegge , ter zaake van de voorfchreve

verbeteringen gedaan , en om hem getrouweiyk over te brengen 't gene zy

zouden bevonden hebben daar in verrigt te moeten werden ; mitsgaders dat de

Heer van Raflegem zoude genieten 't volle inkomen van 't Landt van Breda

,

op die wyze gelyk het zyne Voorzaten genoten hadden , ter tyd toe dat by den
Koning de wedergeving van 't Landt zoude wezen vaftgellelt : en indien de

Heer van Raflegem van zulks te doen bleef in gebreke , zoo wilde de Koning

,

dat de Hertog van Brabant ophief en dede opheffen 'c inkomen van 't gemelde
Landt , tot de bovengemelde fomme toe.

Maar des niettegenfl;aande bleef de Hertog 't Landt van Breda bezitten , en
heeft daar af, op dingsdag naa Divifio ApofloUrum 1334. verzet aan Rafo van
Liedekerke de Dorpen van Ulvenhout, Bavel, Alphen en Gilze,te loflen mec
duizent ponden Parifls ,

gerekent den grooten Tornoife voor tien penningen

:

en verzette daar naa 't overfchietende gedeelte van 't Landt van Breda , op
donderdag naa St. Niklaas-dag 1339- voor de fomme van agt-en-twintig dui-

zent kleine florynen,aan Jan van Polanen, Heer van de Leek, en Jan zynen
2oon, Ridderen, niettegenfl;aande hy den voorigen dag 't zelve Landt gege-
ven hadt aan Willem van Duvenvoorde, Heer van Oofl:erhout , om het gedu-
rende zyn leven te houden en te bezitten, en zulks voor de getrouwe dienllen

door hem aan den Hertog van Brabant reeds gedaan , en nog te doen.

frotvtn

II. 40.

Xf Roy "Sot.

March. S.

R. Imf.

1. II. C. Z.

paR. 4?9-

Crost Pla-

faai liotk
,

3.0C-.I,

Biadz. I.

Deez' Heer Willem van Duvenvoorde was een baftaart-zoon van Jan van
Duvenvoorde, Heer van Polanen, die vader was van Jan van Polanen, Heer
van de Leek. Doch-wierdt , uit aanmerking van zyne zonderlinge deugden en
uitmuntende hoedanigheden , door Keyzer Lodewyk van Beyeren op den elfden

van Oogfl,maandt 1329. te Pavie gewettigt. Hy was in zyn tyd een zeer ver-

mogend en ryk Heer, groot-Kamerling en Schat-bewaarder van Willem den
IIL Graaf van Holland , en een der Hoofden van de Hoekfe Edelen aldaar.

Hy hadt ten huwelyk Hedwig , dochter van Zweer Heer van Vianen , by de-

welke hy geene kinderen verwekt heeft. Hy heeft gedurende zyn leven
verfcheide godvruchtige inftellingen gedaan : als i. fondeerde hy, op den eer-

ften dag van Wynmaandt 1336. St. Antonis Gafl;huis, in de Kapel ten Houte
onder Oofterhout. 2. Stichtte hy in 't jaar 1353, op een heuvel aan de Ooft-
zyde van de Donge, naa by Raamsdonk, een Karruyzers Kloofl;er , genaamc
't Huis des Bergs. 3. Wierdt nog door hem gebouwt 'c Klooflier der ryke Kla-
riflien te Opbrullel , by de Stadt Bruflïel. Boven deze godvruchige werken
dede hy den Burgt te Geertruydenberg maaken , en fterkte die Stadt. Hy veflte

mede de Stadt Vianen , en liet die met muuren en wallen omringen.
Heer Willem van DuvenVoorde heeft nevens Jan van Polanen , Heer van de

Leek , en meer andere Ridderen en Edelen , op den derden van Louwmaandt
^348; geftaan over dea Brief,waar by Jieyzeria Margnet de crfvolging van

Hol-
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Holland en haare andere Landen vaflftelt op haaren zoon Willem Hertog van
Beyeren. Hy verkreeg van Willem Graaf van Hplland, in 't jaar 13 19, 'c

Burggraaffchap van Geertruydenberg , met de Wedden en Heerlykheid dier

Stede, en de Gerechten van Almonde,Dubbelmonde en Twintighoeven , met
alle de Thienden en Renten daar toe behporende. In 't jaar 1324. verlcreeg

hy van Gye van Vlaanderen, Heer van Rykenborg, en Beatrix Vrouwe van
Putten en Stryen, zyne huisvrouwe, in Erf-pacht, 't Steenhuis of haare woo-
ning te Ooilerhout, dat men noemde 't Huis te Stryen , met alle de goederen

daar toe behoorende, en alle vervallen daar af komende, zoo aldaar, als bin-

nen Dongen, Dorfl, Ulvenhout, Wernhout, tot Zundert en tot Steelhoven

gelegen. Hy verkreeg daar en boven nog van Adelife Vrouwe van Liedeker-

kc en Breda , en van Gerard van Raffegem haaren man , by gift , 't Dorp van
Ooilerhout , met alle de hooge en laage Gerechten van dien , volgens den
Brief daar van gegeven woensdags naa St. Jan Baptifl 1325. Boven dien was
hy nog Heer van Dongen en Raamsdonk.

Dezelve Willem van Duvenvoorde hadt ook weder belooft in 't jaar 1 342

,

aan de uitvoerders der uiterfte wil van den bovengemelden Rafo van Liede-

kerke, met kennis en goedvinden des Hertogs van Brabant, de vier aan hem
verpande Dorpen van Alphen , Baarle , Ulvenhout en Gilze , van hen te zul-

len overnemen , en de Brieven daar van gemaakt te k-\:\ryten , alzoo Heer Ra-

fo, by zynen lüterllen wil, al 't recht 't gene hy op de voorfchreve Dor-
pen, volgens de Brieven van verzette, hadt, kwytfcholdt en daar van afging.

Hy hadt ook, met goedvinden van Margriet van Licdekerkeen van Jan van
Lecfdaale , Heer van Oorfchot , Perk en Beek , haaren wettigen man en

momboir , in den jaare 1344 verkregen haar recht en gezag dat zy, voor

haar vaderlyk en moederlyk erfdeel , in 't Landt van Breda nog eifchte. Hy
verkreeg ook daar naa, in 't jaar 1349 , van Marie van Liedekerke, met Di-

derik Staken haaren voogd, gelyk recht en gezag, 't gene haar mede van 's

vaders en moeders wegen op 't voorfchreve Landt toekwam ; en alle deze zoo
verkrege giften , loflingen en koopen , met meer anderen

,
gaf hy Willem van

Duvenvoorde, volgens zynen uiterflen wil, gemaakt in 't jaar 1350, daar

naa over aan Jan van Polanen , Heer van de Leek en Breda.

Heer Willem van Duvenvoorde flierf in 't jaar 135 8, en legt in de Kerk
van 't door hem geflichte Klarifle Kloofler by Bruflel begraven, naalatende

alleen eenen baflaart-zoon genaamt Willem , en vier dochters, waarvan de

oud{l:e,met name Beatrix, getrouwd was met Roelof van Daalhem, aan wien
hy de Heerlykheid van Dongen opdroeg. Berta, de tweede dochter, tradt

in huwelyk met Gerard van der Heyden , Drpflaart van Brabant. De derde
,

Amelberga, huwelykte met Jan van Coflelaar , Heer van Withem , baftaart van
Jan den II. Hertog van Brabant. En de vierde was getrouwd met N. B^k

,

JEdelman van 's Hertogenbofch.
Naa dat de Hertog van Brabant alle de gemelde verzettingen en giften van

't Landt van Breda hadt gedaan , zoo heeft hy eindelyk, op -den eerden van
Grasmaandt 1350, zynde donderdag naa Paafchen , by toelaten van Gode-
vaart, en Johanna van Brabant , Gravin van Henegouwen en Holland , zy-

nen zoon en dochter, de erffelykheid van 't geheele Landt van Breda, met
alle deiszelfs toebehoorten (alleen aan Heer ' Willem van Duvenvoorde zyn
iyftocht voorbehoudende

,
) verkogt aan Jan van Polanen, Heer van de Leek,

deszelfs oir , erven en naakomelingen , te bezitten in rechten erf-leen, voor
de fomme' van drie- en-veertig duizent gulde hallingen, daarvan hy bekende
wel en wettiglyk betaalt te zyn.

Gedurende den korten tyd dat Jan Hertog van Brabant de Stadt en 't Landt
van Breda onder Z)ti gebiedt hadt , heeft hy 't zelve niet weinig begunfbigt.

Want eerflelyk gaf hy aan de Stadt, op Kers -avond 133 1 't voorrecht, dat

alle woUe- werk inkomen moet binnen de poort van Breda; dat is, dat nie-

mand zyne lakenen maaken, noch binnen 'sLands doen maaken , noch weven

,

noch vollen , noch fcheerders houden , noch lakenen fnyden mag, 't en zy hy woo-
ne binnen de voorfchreve Stadt, en daar van Poorter zy. Ten tweeden,
heeft hy , op St. Remys-dag 1328 , aan Klaufe van Nifpen, dien hy op denzelf-

den dag hadt aangeHelt tot Schoutet of Droflaait van 't Laudt van Breda , vol-

komen
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ren van
Sreda.
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komen macht gegeven , om in alle Dorpen van 't gemelde Landt Schepenen
en Dingbanken te zetten. Ten derden, maakte hy de Schepen -bank der
Stadt Breda , 't hooft van allen Schependomme in 't zelfde Landt.

De voorgemelde Adelife Vrouwe van Liedekerke en Breda , liet by haaren
man Gerard van Raflegem geene zoonen naa, maar verlcheide dochters ,

waar van de oudfte , met name Johanna ,
gehuuwd was met Arent van Ga-

veren, Heer van Lens. En nadien haar moeder, noch zy,de verkooping van 't

Landt van Breda , by Gerard van Raflegem gedaan, ooit hadden willen goed-
keuren , zoo verfchenen zy in 't jaar 1355 voor Wenfelin en Johanna, Her-
tog en Hertoginne van Brabant , en ontfingen van dezelve 't Landt en de Heer-
lykheid van Breda , met alle deszelfs toebehoorten , te Leen , en deden voorts
voor den Hertog en de Hertoginne rechtelyk dagen Jan van Polanen,Heer van
de Leek, en allen anderen die hen eenig recht vermeten wilden tot 't Landt
van Breda. En naa lange rechtsvorderingen hebben beide de partyen hen
omtrent die zaak onderworpen aan de uitfpraak van den Hertog en de
Hertoginne , die 't gemelde Landt eindelyk toegewezen hebben aan Jan van
Polancn , deszelfs oir en naakomelingen ; en dat Vrouw Johanna met haaren
man en momboir al 't recht hen op 't voorfchreve Landt toekomende zou-
de afflaan , en bekennen van alles voldaan te zyn , mits ontfangende eene
fommevan zeven-duizent oude fchilden , die Jan van Polanen aannam tot hun-
nen profyt binnen Mechelen of Brufl'el by wifl"el te. zullen verflrekken. Waar
op Arent van Gaveren, Heer van Lens, verklaarde, dat hy viallig en bereid
was de uitfpraak van den Hertog en de Hertoginne te zegelen en te voldoen

,

voor zoo verre hy zulks vermogt, maar dat hy Johanna van Liedekerke , zyne
huisvrouwe , om geene zaake daar toe kon brengen. En heeft dezelve
Vrouw in die weigering volhart tot 't jaar 1395, wanneer zy aan Hendrik
van de Leek , Heer van Heefwyk en Dinter, eerfl belooft heeft, dat zy, ten
vermaanen der Jonkvrouwe van de Leek en Breda, de Leenen, die zy van
haar fchuldig was te ontfangen , zoude komen verheffen.

VI. H O O F T S T U K.

f^afi de Heeren van Breda, mt de Huizen van
Polanen en Nassau,

5/;»*» van
Lteiizven,

£'>(. lil.
J
An van Polanen, Heer van de Leek en Breda, was afkomflig uit den
Huize van Duvenvoorde , 't gene een tak is van 't oud Adelyk Geflachc
van Waffenaar : want Philips

, jonger zoon van Philips van Waffenaar

,

die omtrent 't jaar 1200 Burggraaf van Leyden was, tot zyn erfgoedt ver-
kregen hebbende de Heerlykheden van Duvenvoorde en Polanen , liet by zy-
ne huisvrouwe, de dochter des Graven van Stryen, naa twee zoonen, mec
namen Arent en Jan. Arent kreeg tot zyn aandeel de Hcerlykheid van Du-
venvoorde , en is ook de eerfle. geweefl die daar van den naam gevoerc

heeft.





Gefiacht-Tafel der Heeren van Breda, uit de Huizen vaj

r Ripf^:

( Jan van Po-

lanen de 1 1.

Heer van deLeek

en Breda, uic

de ifle. Vrouw;

Jan van Po-

lanen , Heer
van de Leek , als

mede van Bre-

da , by koop van

Jan , Hertog
van Brabant ;

getrouwd i . met
Oede van Hoor-

ve-y 2. ratt Mar-
griet van Rotfe-

laar;z.raQtMa--

rie , dochter

van den Graaf

•van der Lippe
,

fterft in hetjaar

1384-

r JOHANNA
Jonkvrouw van
de Leek en Bre-

da , uit de twee-

de Vrouw
,

ge-

getrouwd I. met Itrouwd in den.

Maria, baftaart jaare 1403, met
Engelbrecht

Graaf van Nas-
sau, flerven in

dochter van 'Jan

Hertog van jBrrt-

bant i 2. met
Odilia Gravin |de jaaren 1443
van iS'o/?«.f , fterft \tn 1446.
in den jaare

1394-

Philips

de Leek.

van

Hendrik van

de Leek , Heer
van Heesivyk en

D inter.

Willem , Ka-

nonnik teLuyk.

Otto, Heer
van Hedel en
Jlmjiei».

Beatrix, ge-

trouwd met
Hendrik van

Bouterjfem ,

Heer van Ber-

gen.

Oede
, ge-

trouwd met
\ Hendrik y "Rnxg-

graafvan iWt»»/-

{foort.

Jan Graaf
van Nassau

,

Heer van de

Leek en Breda,
getrouwd met
Maria Gravin

-

ne van Loon en

I

Heinsherg , fterft

in hetjaar 1475.

Hendrik, ge-

trouwd met Ge-

noveva van Fer-
nebourg.

Maria.

Willem.

Philips.

r Engelbrecht
|de II, Graaf

van Nassau ,

Heer van Ban;-

DA ,
getrouwd

met Limburg
,

dochter van Ka-

rel Markgraaf
^ van Baden, zon-

der kinderen

geftorven in 't

jaar 1504.

( Hendrik
Graaf van Nas-
sAU,naa de dood
van zynen oom
Engelbreeht

,

Heer van BRE-<^''«f

Po:

van-

van
naa

van

derl;5

Phil.

iJt,f'

fterft

1538.

Jan Graaf
van Nassau, ge-

trouwd met Eli-

fabet , dochter

van Hendriki'^^^

Landgraaf van

Hejen , fterft

in den jaare

iji<3.

Marie , ge-

trouwd I. met
Philips Grave
van Kaizenelle-

bogen ; 2. met
Otto Hertog
van Brunsivyk.

da; getrouwd i.

met Franfoi/e

van Savoyen
,

Gravin van Ro-

mond ; 2. met
Claude, dochter

van Jan van
Chalons , Prins

van Oranje ;

3. met Menfia
de Mendoza ,

Markgravin
Zenette

,

in 't jaar

00!

dei'

iioi
1

Or; t,

troui K^'ï"

doet va

ioni w:
Lotti

der |:.:::

i^in 'cti;-

Adriane
,
ge-

trouwd mQtPhi-

lips Graaf van
Hanau.

Johanna , ge-

trouwd met den
Graaf van fFal-

deck.

Odilia , Prio-

rin van hec

Kloofter Fre-

'[denburg.

f 'Wh
den
Wil
Prin

Prin

JE

Bre;

X. ir

Egm

WiLLïM Graaf

van Nassau,
getrouwd met
Juliane Gravin

van Stolberg ,

fterft in 't jaar

^1559-

Olie;

1
1'.

yinn\m l

3-

de rfw;

met
ligny U\

jaar
ii.

<

V
Na
trou

bet,

Geor

van
fterf(n

\,re I

2

Gn:

11',

ire:

ich;

La:
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PoLANEN en Nassau.

!i E?v Graaf
3AU,H£er

'ai 3A,wierdt

afllerven

en moe-
oom

,

de Cba-

rins van
;«E. ge-

tic taet/fma,

iu van yf«-

k rtog van
l>' [en, zon-

feftorven

1544-

EM , by
I uiterften

«il Reinier

lan Oran-
;.',ii oemt tot

Pi lan Oran-,

.
ieer van

ki ïgetrouwd
s -.^nna \'an

ijui; 2. met
A ian Saxen;

Charlotte

•rhon
; 4.

•ife de Cö-

"erft in 't

f Philip Willem,
uit deifte Vrouw,
Prins van Oran-
je , Heer van

Breda, getrouwd

met Ekonora de

Bourbon - Condé
,

zonder kinderen

geftorven in 't

jaar 1618.

. Maurits , uit

de 2de Vrouw,
naa zyn broeders

dood , Prins van
Oranje , Heer
A^an Breda , on-

gehuuwd geftor-

ven in het jaar

1625.

Fredrik-Hen-
DRiK, Uit de 4de
Vrouw, naa zyn
broeders Mau-
rits affterven

,

Prins van Oran-
je , Heer van

Breda, getrouwd
met Amslia Gra-

vin van Solms
,

flerft in 't jaar

V1647.

^ Willem de II. C Willem de III. Koning van
Prins van Oran- IGroot-Britfanje, Prins van Oran-
je, Heere van

1

je, Heer van Breda, getrouwd
Breda

,
getrouwt< met Maria Staart , dochter van

met Maria Staart^ YJacobusdtnll. Koning van Groot"

dochter van Ka- ^Brittanje , zonder kinderen ge-

rel den I. koning iftorven in 't jaar 1702.

van Engelant
,

flerft in den jaare

i6jo.

LouisE , ge-

trouwt met Fre-

r Fredrik de I.
J"

Fredrik Wil-

I

Koning vdxiPruif- lem Koning van 1
Fredrik de II.

\fen , Keurvorfl 1 Pruifen , Keur- !

KoningvanPm^
drik - //''///'''«,< vanW«if»^ar?,<vorfl van BranAfi^ ^ Keurvorft
Keurvorfl: van
Brandenburg.

Albertina-
Agnes, getrouwt
met Willem- Fre-

drik , Vorft van
A'tfy^w, Stadhou-

der van rrieS'

land.

</ Henriette, ge-

trouwt met Georg

'jfohan , Vorfl

van Anhalt-Def-

fau.

Marie ,
ge-

trouwt met den
Paltsgraaf Lode-

ivyk • Hendrik

Maurits y Hertog
van Simmeren.

fl:erft

U713
in t jaar denburg, flerft in l-^^n Brandenburg.

't jaar 1740.

* Hendrik - Ka-
siMiR Vorfl van
Nassau, Stad-

houder van Fries-

\land
, getrouwd

met Amelia, Prin

ces van Anhalt-

Dejfau, flerft in

/t jaar 1696.

' Jan Willem
Friso Vorfl van
Nassau , Stad-

houder van Fries-

^landy by den ui-

(terflen Wil van
Willem

Koning
I Groot -

je

den III.

van,

Brittan-

verklaart

tot Prins van O-
RANjE,Heer van
Breda, getrouwd
met Aiaria-Loui-

fe , Princes van
Hejfen - Kafel

,

flerft in het jaar

11711.

f Willem Karel
Hendrik Friso
Prins van Oran-
je en Nassau ,

Heer van Bre-
da , Stadhouder
van Gelderland

,

Friejïand , GrO'

ningen, enz. gQ-

trouwdmetyf«»«,

oudfle dochter

van George den
II. Koning van
\Groot - Brittanje.

3raaf van
u

, ge-

1'met Eli/a-

chter van
Landgraaf

^kitchtenbcrg,

ia? sn den jaa-

tii >,

WlLLEM-LoDE-
WYK Grave van
Nassau, Stad-

houdervan /^n>j-

land
,

getrouwd
met Anna, doch-
ter van Willem

_
Prince van Oran-

flerft zonder
oir in 't jaar

1620.

^>,

Ernst-Kasimir
Grave van Nas-
sau , Stadhouder
van Friejïand

.,
ge-

trouwd met SO'

fhie . Hediüig .

Princes van
Bronswyk - Lu-
nenburg, flerft jn

i,'t jaar 1632.

f Hendrik - Ka-
siMiR Vorfl van

Nassau, Stad-

houder van Fries-

land , ongehuuwd
geflorven in 't

jaar 1640.

Willem -Fre- f

DRiK Vorfl van

< Nassau, Stad-

houder van Fries-

land ,
getrouwd

met
Agnes , Princes

vaxiOrcnje, flerft

{ia 't jaar 1004.

Hendrik -Ka-

siMiR Vorfl van
Nassau, Stad-

houder van Fries-

f Jan Willem
Friso Prins van C Willem^Karel
Oranje en Nas- [Hendrik Frisö
SAU , getrouwd

| Prins van Oran-

Albertine. < jjiet

dochter

land, getro^wd'^ met Af«n>-I.o«;-jRANjE en Nassau,
Amelia

, [fe Princes van
van

j
Flefen - Kaffel

,

Georg-JohanVorü. \ flerft in den jaare

_van Anbalt-Def- \,ijii.

'\f(iu , flerft in den

Vjaare i6p6.

getrouwd met^«-
na , Kroon-Prin*

ces van Groot'

\Briitanje.





VAN BREDA. / Boek. VI HooftJluL 55

heeft. Vanhem zyn voortgekomen de volgende Heeren van Waffcnaar-Duven-

voorde. Jan wierdt Heer van Polanen , en hadt ten huwelyk Katarine , dochter

van Dirk Heer van Brederode en van Beatrix Vrouwe van Valkenburg, die hem
de Heerlykheid van de Leek aanbragt. Hy wan by haar Jan van Polanen,

JHeer van de Leek en Breda, welke, gelyk zyn vader, dien naam voerde

van 't Slot Polanen , niet wyd van de muuren van Delft gelegen, 't gene

in den jaare 1359, ten tyde van Albrccht van Beyeren, Graaf van Holland,

door die van Delft omvergeworpen is. Hy was een der hoofden van de

Hoekfche Edelen in Holland , onder welke hy getelt wordt in 't Verbond , by
Willem Hertog van Beyeren met de zynen van de Kabeljaauwfche party ge-

maakt den drie-en-twintigften van Bloeimaandt 1351.

Jan van Polanen is gedurende zyn leven driemaal getrouwd geweefl:

als I. met Oeda, dochter van Willem van Hoorn, Heer van Gaasbeek, en

van Oede Vrouwe van Putten en Stryen; 2. met Machtelt Vrouwe van Rotfe-

laarjen 3 met Vrouwe Margriet, dochter des Graven van der Lippe. Hy
wan by zyne eerfle huisvrouwe cenen zoon, met name Jan, zynen opvolger in

de Landen van de Leek en Breda: en by zyne twee andere vrouwen ver-

wekte hy verfcheide kinderen; te weten i. Philips van de Leek; 2. Hen-
drik van de Leek, Heer van Heefwyk en Dinter; 3. Willem, Kanonnik te

Luyk ; 4. Otto van de Leek , Ridder , Heer tot Hedel en Almftein , die trouw-

de met Sophie , dochter van Fredrik Heer van den Berg en Bilandt , en wel-

ke , verlatende den naam en de wapenen van zyn Stamhuis , die van den Berg
aannam , welke zyne nakomelingen , de Graven van den Berg , nog voeren , en

ook in 't Landt van Breda twee Windmolens , den eenen te Zundert en den
anderen te Alphen, met den Watermolen te Kaarfchot onder Rysbergen,
bezeten hebben; 5. Beatrix van de Leek, die in 't jaar 1356 trouwde met
Hendrik , oudflen zoon van Hendrik van Bouterffem en Maria van Mercxem

,

Heer en Vrouwe van Bergen-op-zoom. By de huwelykfche voorwaarden
,
ge-

maakt op St. Servaas-dag , was befproken , dat met Beatrix vyf-hondert gulde

ballingen, en met Hendrik, de goederen van Mercxem, Scoten en Brecht, ter

waarde van agt-hondert gulde ballingen , beide aan erffelyke renten, ten huwe-
lyk zouden gegeven worden ; behoudelyk alleen aan Heer Hendrik en Vrouwe
Maria , om met de gemelde goederen hunnen vryen wil te mogen doen , naa-

dien de Heerlykheid van Bergen op hunnen oudften zoon moeft afkomen : en
verbonden zich de wederzydfche ouders, dat zy de voorgemelde beloften

niet zouden breeken, op de verbeurte van twee-duizent oude fchilden ; 6, en
laatflelyk Oede van de Leek

,
getrouwd met Hendrik Heer van Montfoort : by

de huwelykfche voorwaarden , die gemaakt zyn op St. Maurits-dag 1377, geeft

Jan van Polanen de IL met zyne zufler twee-duizent vyf- hondert oude fchil-

den
,
goed van goude. Dan alzoo daar naa verfchil ontflont tuflchen die twee

zwagers over de erfFenis van den ouden Heer van de Leek , zoo hebben
Reinaut Heer van Perk en Gennep, en Dirk van Polanen Heer van Afperen,
als gekoore Scheidsmannen , by uitfpraak van den elfden van Bloeimaandt 1379,
verklaart , dat de goeding in de huwelykfche medegave van twee-duizent vyf-

hondert oude fchilden zoude blyven in 't geheel , en dat Jan van Polanen , Heer
van de Leek , daar en boven aan zyne zufter Oede zoude gehouden zyn jaar-

lyks uit tekeeren vyf-hondert gulden in oude fchilden.

Heer Jan van Polanen leyde, op den tienden van Bloeimaandt 1350, den
eerften Heen van 't oude Kafteel te Breda, 't gene hy verders, naar de wyze
dier eeuw, zeer flerk met vier hoek-torens deed optimmeren, van 't welke
men heden alleen overig ziet den zwaren vierkanten hoek-toren ten Zuid-wellen,

met nog een gering fluk van 't oude gebouw : zynde de twee andere , mee
de zaal, kapel, en andere vertrekken, by Hendrik Graaf van NafTau , in 't

jaar 1535, en de derde, by Willem den IIL Prins van Oranje, in 't jaar

1686, ter neder geworpen.
Hy gaf in 't jaar 1 355 aan de Stadt Breda 't voorrecht om de Accynfen te

mogen hoogen en laagen , ten meeflen nutte der Poorteren. En in 't zelfde

jaar , op den zevenden van Herfftmaandt
,
gaf hy aan dezelfde Stadt de Halle en

Waag. Hy richtte de Laken-hal aldaar mede op , en fbelde die tot een Recht-

bank. Hy gaf aan zyne liedea van Breda een gefchikte order, hoe en op

Groot Pla:^

caat Boek

,

3. Deel
bl. 1.

uirchivtn

der Heeren

van Breda,

Proeve» >

n. 48.

n. 47,
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\vat wyze de Dorpen de Stads Baniere ter heirvaart zouden volgen. Hy verkogt

insgelyks , te zamen met Hendrik van Bouterflem , Heer van Bergen-op-zoom

,

in den jaare 1356, aan hunne onderzaten van Steenbergen en anderen, 't landt

toenmaals genaamt Oud Kromwiele, en nu 't Oiide Landt, om het te bedy-
ken tot een verfch koreniandt , en in 't jaar 1376 't landt leggende in den
polder genaamt 't Weftlandt. Hy dede in zyn leven groote dienflen aan
Albrecht Hertog van Beyeren, Ruard van Holland, voornamentlyk gedu-
rende de belegering van Delft, wanneer hy aan denzelven veel geks op-

fchoot , waar voor de Hertog , by zyne bezegelde Brieven
,
gegeven Vrydag

naa St. Pauwels Bekeering 1359, hem, ter fomme van vier-duizent vyf-honderc

en twintig oude fchildcn,- op de Poorters van Delft bewees.

Hy was met zynen zoon Jan van Polanen, in den jaare 1371 , met zyne Ba-

niere mede in den flag van Baafwylre, tegen Willem Graaf van Gulik, ahvaar hy
met den ongelukkigen Wenfelin Hertog van Brabant gevangen bleef, tot wel-

kers loiiing die van Breda veel geks opfchoten. Jn 't volgende jaar was hy,
nevens de andere Baander-heeren , mede tegenwoordig op de vergadering der

Staten van Brabant te Kortenberg, alwaar yeele heilzame Wetten gemaakt
wierden.

Hy wierdt ook , nevens Jan van der Aa , Heer van Grimbergen en Gruyt-
huize, Koenraad , Deken van O. L. V. Kerk in 's Gravenhage , Godefroid van
Clory, en Rutger Wiilemszoon, verkoren tot Scheidsman ter belliffing der
verfchillen die gerezen waren tuflchen Wenfeün en Johanna, Hertog en Her-
toginne van Brabant, ter eene, en Albrecht Hertog van Beyeren, Graaf van
Holland , ter andere zyde ; ten welken einde zy binnen de Stadt Breda ver-

gaderden, en op den agtienden van Wynmaandt 1374 aldaar hunne uit-

Ipraak deden.

Jan van Polanen flierf te Breda in 't jaar 1384, en legt in de Kerk aldaar

nevens 't hooge koor begraven onder eenen verheven zerk-fleen, waar op
hy tuflchen zyne twee vrouwen , Oede van Hoorn en JVIargriet van Rotfelaar

,

afgebeeld legt.

Naa zyn overlyden wierdt Heer der beide Landen van de Leek en Breda

,

Jan van Polanen de II. van dien naam , en oudfte zoon van den voornoemden
Heer van de Leek en deszelfs huisvrouwe Oede van Hoorn. Hy hadt

reeds in 't jaar 1362, by zyn vaders leven, naa de dood van zyne moeder,
van Vrouw Beatrix, zyne moeye, by erffenis verkregen 't Landt en de Heer-
lykheid van Niervaart.

Hy nam ten huwelyk , cerll Maria , baflaart-dochter van Jan den III. Her-
tog van Brabant, die weduwe was van Willem , oudften zoon van Jan Heer
van Rotfelaar, Senefchal van Brabant , welke zynen vader in die ampten op-

volgde, en in 't begin van den jaare 1354 ftierf. Hertog Jan gaf zyne doch-

ter mede ten huwelyk agc-duizent konings-guldens, welke gift door Keyzer
Karel den IV, by zyne opene Brieven, gegeven den eerften van Herffl-

maandt 1354, bekragtigt is. Daar naa. Vrouw Maria zonder kinderen over-

leden zynde , trouwde hy met Odilia , dochter van Jan Graaf van Solms en
van Philipote van Valkenburg, welke in den jaare 1384 in 't landt kwam.
Zy lieten te zamen ageer alleen eene eenige dochter

,
genaamt Johanna , die

geboren wierdt in Louwmaandt 1392.

Jan van Polanen beleende , op den agtften van Sprokkelmaandt 13S7, van
Vrouwe Johanna Hertoginne van Brabant , de Heerlykheden van Groot-Zon-
dert, Klein -Zundert, de Hage, Sprundel en Nifpen met de fomme van dui-

zent franken. Hy fondeerde, in den jaare 1388, in 't Kafleel te Breda een
Kapellanye van eene dagelykfche MilTe , behoudende aan zich de vryheid om
die Kapellanye te begeven , en die Millen ook te mogen doen lezen in zyne
Kapel in de Parochie-kerk van Breda. En op den dertienden van Bloeimaandt
1 390 droeg hy zyne Heerlykheid van Niervaart op in handen van Albrecht
van Beyeren, Graaf van Holland, die hem daar weder mede verleide tot een
onverilerflyk Erf-leen. Ten zelven dage maakte hy die Heerlykheid aan zyne
huisvrouwe Odilia van Solms in lyftocht. -Waar naa hy ftierf op den tien-

den van Oogftmaandt 1394, en Vrouw Odilia in 't jaar 1418.
By zynen uitcrftcn wil, daags voor zynen fterf-dag gemaakt, begeert hy,

dac
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dat zyne lieve gezellinne , Vrouw Odilia , zal behouden alle de kleinodiën die

zy hem bragc, en maakt haar zyne wooning beneden in de Stadt, met den in-

boedel daarin, gedurende haar leven, indien zy ongehuuwd blyft, en nier.

Janger. Hy bezette Oede , zyne baflaart - dochter , duizent oude fchilden eens
tot haar huwelyks goedt, en aan twee knechtkens zyne badaarden , elk vyftig

oude fchilden 's jaars. Hy verkoor zyn begraaf-plaats in de Kerk te Breda,
aan 't hooge koor voor het H. Sacrament, onder eenen verheven toets-fleenen

zerk , waarop zyn beeltenis gehouwen legt : welke Tombe naaderhand by Hen-
drik Graaf van Naflau verplaatfl is recht tegen over daar die plag te ftaan

^

om redenen dat hy aldaar 't Sacraments-huisken deed bouwen. Men vondc
ter zelve tyd onder den zerk-fleen eenen gemetfelden kelder , waar in de kift

Itont, daar 't hchaam van Heer Jan van Polanen nog in lag, en op dezelve

een roode fluwcele met goud doorflikte beurs , waar in allerlei foort van goude
en zilvere muntewas; welke beurs, naa de verplaatfing van 't graf, weder-
om op de kift, als te voren, is gelegt geworden. Hy begeert verders, dat

zyn broeder Hendrik van de Leek zal aanvaarden de voogdye en mom-
boirfchap over zyne onmondige dochter Johanna, en haare Landen en Heer-
lykheden- wel bezorgen : ftellende tot uitvoerders van ^ynen voorfchreven
uiterften wil Dirk van Polanen, Hendrik van de Leek, Jan van Campen
DrofTaart van Breda, Broeder Gillis van den Bofch zynen Biecht-vader, en
Willem van Oefterzeel Rentmeefter van Breda.

Niet tegenftaande by den gemelden uiterften wil Hendrik van de Leek,
Heer van Heefwyk en Dinter , als vaderlyke oom , tot voogd van de eeni-

gc nagelate Erf-dochter was verklaart , zoo heeft nochtans Hendrik van Bou-
terflem , Heer van Bergen , als in huwelyk hebbende Vrouwe Beatrix van de
Leek , moeye van 't gemelde weeskindt , naar die voogdye geftaan , en heeft

hem als voogd beginnen te dragen , nemende Rofendaal en Steenbergen mee
gewelt in. Dan is de momboirdye aan den Heer van de Leek toegewezen

,

die zich in die bediening ook zeer weerdig gedragen heeft.

Jan van Polanen dus, als gemeld is, in 't jaar 1394 overleden zynde, ia

hem zyne eenige dochter Johanna in alle zyne Landen en Heerlykheden op-

gevolgt, onder de voogdye van Hendrik van de Leek, Heer van Heefwyk en
Dinter, die in den jaare 1400, beveftigt en bezegelt heeft 't Verdrag, ge- Proeven,

troffen tiiffchen de Stadt Breda en de Gezworenen en Gebuurmannen in de "' ^'^

Vierfchaar van Hartel ; waar by die van Hartel , Schymaar , Heyden en
Wagenberg , nu gezamentlyk ter Heyden genoemt , voor dezen een aanhang- ,

fel der Kerke van Breda , voor altyd daar van gefcheiden zyn , en hen ver-

gunt wierdt een Kerk of Kapel te mogen bouwen. Waar tegen zy - lieden

hen ten eeuwigen dagen erkennen verbonden te zyn in de uitreiking der

Stads Accyns, als mede ten inhalens, dat is, dat een Poorter en Ingezeten van
Breda vermag eenen inwoonder van ter Heyden raauwelyks in te roepen , en
voor Schepenen van Breda te dagen , zonder dat hy gehouden is dien voor zy-

nen dagelykichen Rechter aan te fpreeken.

: Johanna van Polanen, Vrouwe der Landen van de Leek, Breda en Nier- Proevm

.vaart, tradt, op den eerften van Oogftmaandt 1403, in huwelyk met Engel- "* ^"^^

brecht Graaf van NafTau, zoon van Jan Graaf van Naffau en Vrouwe Mar- n. jj.

griet van der Marck; aan welke de Stadt Breda, in aanmerking van hunne bly-

de Inkomft, verftrekte twee-duizent goede zware Rhyns-gulden, volgens den n. 56.

Kwyt-brief daar van by Graaf Engelbrecht verleent op den een-en-twintigften

van Slagtmaandt 1405. Ten aanzien van dit huwelyk hebben Hendrik van de
•Leek Heer van Heefwyk, Dirk van de Leek, Otto van de Leek Heer toe

Hedel, Ridderen en broeders, by gezegelde Brieven van den twee-en-twin-

tigften van Lentemaandt 1404, aan Graaf Engelbrecht hunnen neef belooft,

dat zy , des verzogt zynde , hem hulp en byftant zouden doen met hunne Slo-

ten , Landen en Luiden , tegen allen daar mede hy gefchil mogt krygen

,

al zoo verre als zy machtig mogten zyn : en dat zy hem de Stadt , den
Burgt en 't Landt van Breda zouden helpen houden en weeren , tegen allen

die hem daar in hinder of fchade zouden willen doen.

Zy wonnen te zamen zes kinderen : te weten i. Eenen zoon, genaamt Jan ,

geboren den eerften van Oogftmaandt 14 10, die over de Vonte gehouden wierdtDl' by
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by Willem Hertog van Beyeren , Graaf van Holland , Adolf Hertog van Kleef,

en de Vrouw van Teylingen; 2. Eenen zoon, geboren in 't jaar 1414, met na-

me Hendrik , die in den jaare 1435 trouwde met Genoveva Gravin van Ver»
neburg, en, uit aanmerking van dit huwelyk, zoo van zynen vader Engel-

brecht Graaf van Naflau, als van zyner vrouwen vader Robert Graaf van
Verneburg, verkreeg hunner beiden aandeel in de Sloten en Landen van St.

Vyt en Butgenbach ; 3. In 't jaar 1415 eene dochter, genaamt Margriet,

die naamaals , in 't jaar 1429 , trouwde met Diderik Graaf van Zeyne
; 4. Daar

naa in 't jaar 141 8 , eene dochter, met name Maria ; 5. Nog in 't jaar 1419
eenen zoon, genaamt Willem; en laatftelyk, in 't jaar 1420, eenen zoon, ge-

naamt Philips.

Graaf Engelbrecht liet in 't jaar 1410 aan de Parochie-kerk van Breda 't

koor bouwen ; en gaf aan de Poorteren dier Stadt verfcheide voorrechten

:

onder andere , dat nergens in den geheelen Lande van Breda opflag van goe-

deren mogt zyn dan binnen de Stads Vryheid. Hy heeft veele loffelyke

Keuren en Wetten met die van de Stadt en de Hoofcbank gemaakt , die alle

geftelt zyn in 't Stads oud Keur -boek, gemeenlyk 't Houte-boekske genaamt.

Hy verkreeg van V\jillera den VI. Graaf van Holland de Heerlykheid Drim-
melen , van de GraafFelykheid te houden tot een onverllerfFelyk Erf-leen, vol-

gens den Brief daar van verleent op St. Margrieten-dag 141 1. Hy gaf, te ge-

lyk met zyne gemalinne, aan de Reguliere Kanonniken van St. Michiel,

(een Kloofter van den Orden van den H. Augullinus , ftaande in den Hem, bui-

ten Schoonhoven ) een fluk lands , de Donk genaamt
,
gelegen binnen de Pa-

rochie van Brandwyk in den AlblafTerwaart, om aldaar een Kloofter-kerk en
Bouw-huis te timmeren , volgens den Brief daar van bezegelt op den agtften

van Zomermaandt 1424. Hy heeft ook in 't jaar 1426, als Raadsheer van
Jan Hertog van Brabant

,
geflaan over de A61:e , by dewelke de Hertog , op

den zevenden van Slagtmaandt, de Univerfiteit van Loven opricht.

Omtrent het jaar 1418 verviel Graaf Engelbrecht, die wegens zyne uit-

muntende hoedanigheden van een ieder geacht en gelieft was, en deswe-

gen veele nydige oogen naar zich trok, in ongunft van den Hertog; wells

geval zich in dezer voegen toedroeg. Willem van den Berge , Schatmeefter

van Brabant, en vertrouwde Raad en gunfteling van Jan den IV. Hertog
van Brabant , wifl: den Hertog zoo afkeerig te maaken van Engelbrecht Graaf
van Naffau deszelfs Raad en Kamerlink, van Heer Hendrik van Bergen, en
van Hendrik van de Leek Heer van Heeswyk en Dinter, dat de Hertog
hen noch zien nochhooren wilde: jaa men verbreidde, dat de Schatmeefter den
Hertog geraden had , om Heer Hendrik van Bergen, en nog twee of drie der
voornaamfte Baanrodfen van kant te helpen, onder voorgeven , dat de Her-
tog anders nooit oppermachtig Heer zoude zyn. Waar door de Schatmeefter

zich bovenmaten gehaat maalcte , en , zoo het uit de gevolgen blykt en toe-

fchynt,ook de verfchillen tuftehen den Hertog en deszelfs Echtgenoot , Vrouw
Jacoba van Beyeren , Gravin van Holland , zoude vermeerdert hebben ; want
eerlang wierdt de gemelde Willem van den Berge, door de baftaarden van
Holland, de natuurlyke halve broeders van Vrouwe Jacoba, om hals gebracht.

Kort naa het omkomen van dezen , wift Vrouw Jacoba den Grave van Naflau

,

als geen deel gehadt hebbende aan 't gene hem was te laft gelegt, met haarcn
gemaal den Hertog te verzoenen, die hem ook onfchuldig verklaarde by
zyne opene Brieven, gegeven te Nivjelle op den negen-en-twintigften van
Hoöimaandt 1422. Gelyk ook de Edelen en Steden van Brabant hem insge-

lyks vry kenden van den lafter hem naagegeven door Reynier van den Ber-

ge, even of hy het Verbondt, tuffchen den Hertog en de Staten van den
Lande, tot onderlinge ruft en eendracht, te Loven op den twaalfden van
Bloeimaandt 1422 gemaakt en gefloten, zoude verbroken hebben, volgens
den Brief by hen verleent den tienden van Grasmaandt 1423.

Graaf Engelbrecht en Vrouw Johanna verkogten in 't jaar 1430, erflyk op
'sHeièren- cyns, vier-hondert buinderen, gelegen in de woeftynen tuiTchen

de Dorpen Etten en Rysbergen , heden nog de Kyfmoer genaamt , en ontfin-

gen boven dien cyns van 'zes fchellingen Lovens op 't buindcr, nog van elk

buinder twintig nobelen, en nog ^dermaal op dea hoop veertien-honderc

ouQe
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oude fchilden ; en zulks nog boven andere verfcheide buinderen moeren by hen
uitgegeven voorzekere bruik-jaaren, den grond aan zich behoudende. Zy
gaven ook in 't jaar 1410 , met Jan van Glimes Heer van Bergen , ander-

maal uic, om weder bedykt te worden, 't Wefllandt by Steenbergen, 't gene
zedert lange jaaren door de wateren overflroomt en verlaten was geweeft.

Graaf Engelbrecht ftierf op den derden van Bloeimaandt 1443 , en zyne
vrouw Johanna daar naa in 't jaar 1446 ; en leggen begraven in den Noor-
der omgang van 't koor der Kerke van Breda , onder een verheve Tombe

^

door hen in hun leven doen maaken. By zynen uiterften wil , op zyn ftcrf-bed ,

den vier-en-twintigften van Grafmaandt 1443 gemaakt, heeft hy zyn begraaf-

plaats verkoren aan de deur van 't Kanonniken koor , agter de pylaaren daar
hy gewoon was de Mifle te hooren. Hy bezette aan Jonkvrouwe Marie , zyne
dochter, drie-hondert gulden eens; aan Margriet , zyne baftaart- dochter, Huge
Wynricx w}'f, twee-hondert gulden eens, en aan Lysken Jans, zyns broe-
ders naturelyke dochter , een-hondert gulden eens : ftellende tot uitvoerders

van dien Heer Aart Wonder Perfoon tot Rofendaal , Hendrik van Ringelber-
gen zynen Droflaart , en Dirk van Oefterzeel , Rentmeefter 's Lands van
Breda.

Jan Graaf van Naflau, Vianden, Dietz enz. volgde zynen vader in allé

deszelfs Landen en Heeriykheden , en wierdt op den ïaatften van Hooimaandt
J446 te Breda van zyne onderzaten gehuldigt. Hy gaf ter zelve tyd , uit aan-

tnerking van zyne blyde Inkomfl , aan de Poorteren van Breda 't groot Voor-

recht van hun eigen drinke Bier te mogen brouwen , zonder daar af eenig

accyns ofgruyt-gelt te betalen: welk voorrecht naaderhand by Maximiliaan en

Marie , Hertog en Hertoginne van Brabant , op den zevenden van Winter-
maandt 1477, goedgekeurt en bekragtigt is.

Hy verkogt , te zamen met Jan Heer van Bergen , als Heeren der gemeen
gebleve Landen, in 't jaar 1446, erffelyk op Heeren cyns, 't landt in deft

polder genaamt Nieuw-Kromwiel , by Steenbergen. De twee gemelde Heei-eii

bragcen ook te wege , dat de Hertog van Brabant , op den agtllen van Win*
termaandt van 't zelfde jaar , verklaarde , dat die van Breda en Bergen vry
waren van 't Rechtsgebiedt van Antwerpen , en dat zy tot 't Markgraaffcha^ des

H. Ryks niet behoorden als deszelfs leden , maar onmiddelyk afhingen alleen

van den Hertog Van Brabantv-"'' ' 7 c;giri:..i.oo-ij: i^ax

' Inden jaare 1458 deelden Jan Graaf van Naffau en Jan' Heer vaii-Befgért
te zamen 't gemeene Landt van Breda, 't gene hunne voorzaten en zy -lieden

dus lange onyerdeelt gebruikt en bezeten hadden. Als wanneer de Heer van
Breda , voor zyn aandeel , verkreeg de Stadt Steenbergen met deszelfs toebe-

hoorten, met den gemeinen van Steenbergen, én met den gemeinen van- Ro-
fendaal en van Woude, met alle de Heeriykheden, cynfén, renten, opko-
mirigen, vóordeelen en vervallen, die zy te zamen in 't -gemeen hadden ge*

hadt, of fchuldig waren te hebben, gelyk de voornoemde Stadt gelegen isj

Noordwaarts aan de GraafFelykheid van Zeeland, Weflwaafts aan de Graa^
felykheid van Holland, Zuid-Waarts aan 't geheele Landt van Bergen, Woude
en Rofendaal, tot in 't diep van 't water der Beeke van Rofendaal , ten hal-

ven diepe toe
,
gelyk de fchepéft altyd haaren gang moeten' hebben. Weft- en

Noord-weflwaarts tot den halven diepe vöor-.Calleloy , ën'Van daar v'X)orts

langs den diepe Noordwaarts , tot deri h&lven diepe van den Appelaaf , en
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vandaar voorts langs den diepe Noord - ooflwaarts , tot den diepe van 't Vol-

kerak aan de Graaffelykheid van Holland : en dit alles onder die zonderlin-

ge voorwaarde , dac de Stadt Steenbergen haar hooft en geding zoude halen

te Breda.

En den Heer van Bergen bevielen daar tegen, als zyn geregt aandeel, de

Dorpen van Gaflel , Oudenbofch , Nieuwebofch , en de hoeven , met hun-

ne toebehoorten, in Heerlykheden , renten, opkomingen, voordeelen en

vervallen , die zy te zamen in 't gemeen aldaar gehadt hadden of fchuldig wa-

ren te hebben, mitsgaders met alle opkomende gronden, zanden , flyken

,

wateren en flroomen daar toe behoorende, mede onder .voorwaarde, dat

die Dorpen haar hooft en geding zouden haleft te Bergen. Welke fcheiding

en deeling, in alle derzelver leden, Philips Hertog van Burgondiën en Bra-

bant, by zyne opene Brieven
,
gegeven in 't jaar 1458 , bekragtigt heeft.

Dan naaderhand, in den jaare 1505, over de voorfchreve gronden, zanden,

flyken , wateren en flroomen , voor den grooten Raad van Mechelen geding

gerezen zynde, eerfl tufTchen de gemelde Heeren van Breda en Bergen, en

vervolgens tufTchen den Procureur- generaal van Brabant en beide die Heeren,

onder voorgeven, dat die opkomende gronden niet de gemelde Heeren j maar

den Hertog van Brabant toekwamen; zoo is, by vonnis van den zeventien-

den van Hooimaandt 1510, den Procureur -generaal zynen eifch ontzegt , en

zyn de voorfchreve opkomende gronden en wateren aan de Heeren van Breda

en Bergen toegewezen, gelyk die ook vervolgens, in 't jaar 151 2, door Af-

gezondenen van den grooten Raad, zyn geftelt in 't werkelyk bezit van dien.

En tot grens - fcheiding tufTchen hen beide , en dienvolgens tufTchen Brabant

en Holland, is aangewezen en vafVgefteit de Tonnekreek en de verdroogde

kromme Marke , volgens dê fcheidraaye nog heden tufTchen den kleinen Fy-

naart en de Niervaart bekent. Uit kracht van welk gewysde , de Heeren
van Breda en Bergen die opkomende gronden , flyken en wateren , ieder in 't

zyne , ook geruft bezeten hebben , en van tyd tot tyd daar van hebben bedykt

en goedgemaakt verfcheide landen en polders
;
gelyk de Heer van Breda in

verfcheide polders aanbedykt heeft 't gantfche Eylandt van den Ruigenhil , of

Willemsftadt, en de Niervaart gezegt de Klundert; en de Heer van Ber-i

gen , mede in 't jaar 1548 , ten wederzyden van 't diep den Appelaar, den pol-

der genaamt Vrouw Jacobs Polder, nu den ouden Fynaart, daar 't Dorp van
denFynaartin gelegen is; en in 't jaar 1551 , aan de overzyde van dat diep,

aan den Brabantfchen kant, langs den Oudenbofch en Gaflel, den polder, van
ouds genaamt St. Jans-landt, en nu Nieuw- Gaflel.

Graaf Jan van NalTau gaf uit, by zyn leven, verfcheide groote en
merkelyke flukken van moeren , om voor zekere lange jaaren , en op eenen
gezetten hooft-fchat en lafl-gelt

,
gebruikt te worden, den grond aan zich en

zyne naakomeliiigen behoudende ; mitsgaders ook eenige aanwafTen erfTelyk,

op den gewoonlyken grond-cyns. Maar daar tegen verkreeg hy wederom by
koop verfcheide andere landen , en onder dezelve de Baanderye van Grimber-
gen en Couroit , met alle de geregtigheden daar aan behoorende.

Hy nam tot zyne gemalinne Maria Gravin van Loon en Heinsberg, eene
zeer groothertige vrouwe en een uitmuntend voorbeeld van Godvruchtigheid,
en wan by haar twee zoonen , waar van de oudfle genaamt was Engelbrecht

,

en de ander Jan; over welke hy, by opene Brieven van den twintigflen van
Louwmaandt 1450, momboirs geflelt heeft, uit kracht van de zonderlinge

toelating van Philips Hertog van Brabant , verleent den negenden van Wyn-
jnaandt 1448. Mitsgaders nog vier dochters; namentlyk Marie, eerfl ge-
trouwd aan Philips , Graaf van Katzenellebogen , en naaderhand aan Otto Her-
tog yan Brunswyk en Lunenburg ; Adriane, gehuuwd met -Philips Graaf van
Hanau; Johanna, huisvrouwe van den Graaf van Waldeck; en Odiha, welke
de eerfle Priorin is geweefl van 't Kloofter Vredenburg.
• Jan Graaf van NalTau , Heer van Breda , overleedt te Dillenburg op den
derden' van Sprokkelmaandt 1475, en zyn lichaam wierdt gebracht te Breda,
en aldaar , den dertienden derzelfde maandt, in de graf-plaats van zynen vader-

Engelbrecht begraven. Maria van Loon en Heinsberg bleef nog in 't leven tot

'tjaar ijoo, wanneer zy flierf, en in de gemelde graf-plaats mede bygezet

wierdt.
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wierdt. Gedurende haaren wedmvelyken ftaat heeft zy verfcheide godsdienfli-

ge werken gedaan. In 't jaar 1476 ftichtte zy , met toeflemming van Lo-
dewyk van Bourbon , BifTchop van Luyk , 't Kloofter van Vredenburg , op de
hoeve van Wueftenberg te Bavel , 't gene naderhand overgebracht is te Boei-

meer onder de Hage. Zy begiftigde, in den jaare 1486, zeer rykelyk de ar-

me maagden en weduwen, woonende by St. Wendelins Kapel in de Kater-

flraat : en zy Jiet buiten 't Ginnekens - einde verfcheide huiskens maaken , toe

•wooningen voor arme luiden, en voorzag dezelve van hunnen nootdruft. Haarc
liefde tot Godsvruchten liefdadigheid is ook van den Hemel gezegent geweefl,
want zy, tot haare groote vergenoeging, uit haare drie gemelde dochters

heeft voortgefproten gezien twee-en- twintig kinderen, waarvan zy of groot-

of over-grootmoeder was. Paus Niklaas de V. maakt ook zonderling gewag
van haare deugden, in eene byzondere Bulle, gegeven te Romen den zes-en-

twintigflen van Zomermaandt 1448 , waar by hy aan haar verfcheide rechten en
gunden verleent.

Volgens den uiterflen wil van Graaf Jan , behieldt Engelbrecht , zyn oudlle

zoon, alle de Landen en Heerlykheden aan deze zyde van den Rhyn, en onder

die de goederen in Brabant en Holland gelegen. En Jan , zyn andere zoon ,

hadt tot zyn aandeel alle de Landen aan geene zyde van den Rhyn , welke

hy met veel lof geregeert heeft, zynde altyd geweefl een zeer godsdienflig

Heer , meer zoekende 't voordeel van 't geraeene dan van zich zelf te be-

trachten. Hy heeft ook uit Godvruchtigheid een reis naar 't H. Landt en Je-

rufalem gedaan, om 't Graf des Zaligmaakers te bezoeken.

Naa de dood van Jan Graaf van Naffau , wierdt zyn oudfle zoon Engel-

brecht, de II van dien naam. Graaf van Naffau, Vianden, Dietz, enz. Heer
van Breda, en nam tot zyne huisvrouwe Limburg, of Cuymburg, dochter van
Karel Markgraaf van Baden, en van Anna van Ooftenryk, zufler van Keyzer
Maximiliaan , door wien hy wierdt aangeflelt tot Stadhouder en Kapitein-

generaal over alle de Nederlanden , mitsgaders tot Ridder van 't gulde Vlies.

Hy gaf, by zyne Inkomfl en huldiging, aan de Stadt Breda veele voorrech-

ten , en by eenen byzonderen Brief bekragtigde hy aan dezelve de Rechten,
Keuren en Geregtigheden , by zyne voorzaten aan haar van tyd tot tyd

vergunt.

Hy was tweemaal in den oorlog gevangen : als eerflmaal in den flag by Nan-
cy, met Karel den Stouten Hertog van Burgondiën , die aldaar doodt bleef, in

't jaar 1477 wanneer die van Breda veel geks tot des!zelfs lofïing opfchoten :

en andermaal in den veltflag by Blangis , tegen de Franfchen , voorgevallen

den zevenden van Oogflmaandt 1479 , en by zynen broeder Jan gerantfoeneert

voor tagtig-duizent- Franken. Hy won, met den Graaf van Romond,den flag

by Guinegate, en dede den Keyzer Maximiliaan en de Nederlanden groote

dienflen, zynde altyd geweefl en kloek verftandig Heer, en een groot man
van oorlog.

Om welke groote rantfoenen te betalen , was Graaf Engelbrecht verpligt

zyne Landen met veele laflen en renten te bezwaren , ten welken einde hy oc-

troy hadt bekomen van Marie Hertoginne van Brabant , volgens derzelver ope-

ne Brieven van den agtienden van Bloeimaandt 1477 : welke renten hy bynaa
alle weder lofle, voornamentlyk met de penningen van den legfchat der gorf-

fingen en aanwalTen befloten in Sinte Oncommers polder by Steenbergen

,

heden genaamt 't Kruislandt, groot omtrent vier-duizent gemeten ; welke
aanwafTe hy, in den jaare 148a, erffelyk verkogt , aan zich behoudende de
Thienden, Heere-cyns en andere heerlyke rechten.

Hy dede daarenboven in de Stadt BrufTel bouwen het huis van Naffau , en
verkreeg by koop de Stadt Landen en de Heerlykhedd van Diefl , Caggelune

,

Sichem , Meerhout , Vorfl , Holede en Seelhem , daat toe gevende een ge-

deelte van 't gene hem kwam in de goederen zyne moeder Maria van Loon
beflorven in de Steden van Gangelt, Vucht en Millen.

In 't jaar 1490, den zeven-en-twintigflen van Oogflmaandt, hadt Graaf Engel-
brecht binnen Breda doen houden eenRidderlyk Tournoy ofSteek-fpel, waar
toe veele Ridders en Edellieden genodigt waren : maar gedurende die ver-

maken ontflont aldaar, aan de Vifch-markt , zeer fchielyk een hevigen brandt,

die
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die met zoo veel gewelt van daar voortging , langs de Haver-markt , naar de
Haagdykfche poort , dat binnen weinige uuren , meer dan honderc en zeventig

huizen in de ailche gelegt wierden.

Graaf Engelbrecht overleedt te Bruflel op den een-en- dertigften van Bloei-

ïnaandti5o4, zonder wettige geboorte , alleen by Katrina van Haaften naa-

latende eenen ba{laart-zoon,genaamt Jan. Vrouw Limburg van Baden , zyne
gemalin, was reeds te voren in 't jaar 1500 geilorven , en zy leggen te zamen
begraven te Breda in de Kapel , aan de Noord-zyde van 't koor der Parochie-

kerk , onder eene zeer pragtige Tombe , by Hendrik Graaf van Naflau , des-

zelfs opvolger, naamaals doen maaJcen.

Jan Graaf van Naflau en Dietz , broeder van Engelbrecht , w-as gehuuwd met
Elifabet , oudfle dochter van Hendrik Landgraaf van Hcflen , Graaf van
Catzenellebogen , en hadt by dezelve twee zoonen , Hendrik en Willem , die

,

naa haar moeders afllerven , by erfi'enis verkregen de eene helft van 't Graaf-

fchap Catzenellebogen; de andere helft toekomende aan Jan Hertog van
Kleef, zoon van Odilia van Heffen , zufber van de bovengemelde Vrouwe Eli-

fabet , die naamaals zyn gedeelte aan de Graven Hendrik en Willem verkogt.

Deez' Hendrik wierdt van Graaf Engelbrecht , als zyns broeders oudfte zoon

,

benoemt tot zynen eenigen algemeenen Erfgenaam in alle zyne Landen en
Heerlykheden.
Hendrik Graaf van Naffau , Vianden , Dietz en Catzenellebogen , Heer van

Breda, Grimbergen , Dieft, enz. was in zyn leven Ridder des gulden Vlies

en groot -Kamerlink van Keyzer Karel denV, en trouwde, by 't leven van
Graaf Engelbrecht , met toeilemming van zynen vader , met Franjoife van Sa-

voyen, dochter van Jacob van Savoyen, Graaf van Vaulx en Romond, en
van Marie van Luxemburg , naaderhand Hertoginne van Vendomois.
By de huwelykfchc voorwaarden , door den Hertog van Brabant in zynen

Raad op den vierden van Hooimaandt 1503 bekragtigt, ftaat Graaf Jan toe,

dat , ingevalle Graaf Engelbrecht zyn broeder voor hem ilierf , zyn zoon Hen-
drik van hem zoude gaan , en de erffenis van Graaf Engelbrecht hebben ter-

flondt naa deszelfs afllerven , niet tegenflaande hy nog mogt in 't leven zyn.

En dienvolgens verklaarde Graaf Engelbrecht ter zelve tyd den gemelden
Hendrik tot zynen eenigen Erfgenaam , indien hy zonder kind van echten
bedde overleedt. En Vrouw Maria van Luxemburg verdroeg , tot profyc

van haare dochter en Graaf Hendrik , al 't recht dat zy hadt op de Landen
en Heerlykheden die de Graaf van Romond , voor zyn erfdeel van 't Huis
van Savoyen, waar van hy een jonger zoon was, gedurende zyn leven be-

zeten hadt, of, in plaats dier Landen, zoodanigen fomme van penningen als

men geeft aan de dochters van 't Huis van Savoyen, begroot wordende op
hondert duizent gulden , der munte van Savoyen. Daarenboven gaf zy nog
aan haare dochter 't Landt en de Hcerlykheid van Rodes , in Vlaanderen ge-

legen , en beveiligde de gift , die zy voorheen gedaan hadt , van de Hcerlyk-
heid en Kallelenye van Vendeuil,op den laft van tocht, die haar zoon Karel
van Luxemburg , Biffchop en Hertog van Laon , zyn leven gedurende daar
aan hadt. Deze voorwaarden waren gefloten by Engelbrecht Graaf van Naf-
fau, de gemachtigden van Vrouwe Maria van Luxemburg, en by Jan Graaf
van Naffau met deszelfs gemalin Elifabet Landgravin van Heffen. De ge-

tuigen waren Philips van Kleef Heer van Ravefhein, met Franjoife van
Luxemburg zyne gemalin , de Biffchop en Hertog van Laon , Vrouw Jacoba
van Luxemburg Gravin van Portian , Willem van Croy Heer van Chievres

,

groot -Bailjuw van Henegouwen, Lodewyk van Halewin, Heer van Pien-
nes, Karel Heer van Lalaing , Antoni d'Ally, Heer van Barêmes, Jan bafhaart

van St. Paul Heer van Belle , Karel van Viefville Heer van Frefny , Sene-
fchal van St. Paul , en meer andere.
Vrouw Franjoife van Savoyen zonder kinderen overleden zynde , ver-

kreeg Graaf Hendrik , door voorfpraak en bemiddeling van Franjois den L
Koning van Frankryk , tot zyne gcmalinne Claude , eenige dochter van Jan van
Chalons , Prins van Oranje , en van Vrouwe Philipote van Luxemburg , by dewel-
ke hy verwekte eenen eenigen zoon

, genaamt Reynier. En naa 't affterven

van zyne huisvrouwe Claude Princeife van Oranje, trouwde hy ten derde-

maal

,
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maal, met Mencia de Mendoza,. Markgravin van Zenette, dochter des Her»

togs van Calabnën, welke hem 't Markgraaffchap van Zenette ten huwelyk

aanbragt.
^ , i. ,i •

Graaf Hendrik verkogt, op de wyze als zyne voorzaten gedaan hadden, itt

't jaar 1505, 't landt leggende in den polder van Swartenberg, om tot verfch

korenlandt bedyktte worden, ter grootte van een duizent gemeten; als nog,

in 't jiar 15 15, 't landt gelegen in den polder van de Heye by Steenbergen,

groot een duizent buinderen; en nog , in 't jaar 1537, 't landt leggende by de

Stadt Steenbergen , in den polder , naa hem Graaf Hendriks Polder genaamt.

Hy gaf daarenboven uit , voor een groote fomme van penningen , 't ge-

bruik van vericheide groote Hukken moeren, alleen voor zekere jaaren, den

grond aan zich behoudende , waar onder eenige gelegen waren te Rysbergen

in de woeflynen, en onder de Zwaluwe, als mede de Bloemen te Rofendaal,

en nog twee-hondert buinderen op de Leur ter Wete uitkomende.

Hy verkreeg ook de verbeurt verklaarde Heerlykheden van Dongen en de

Laage-Zwaluwe , die Heer Jan van Daalhem was houdende van de Graaffe-

lykheid van Holland en van den Heer van Breda , ter zaake van zekeren man-

llag , en nog meer andere feiten , by den gemelden Jan van Daalhem begaan : vol-

gens de gewysdens des Leen-hofs van Breda van den vyf-en-twintigfhen van

ijprokkelmaandt ifi3, mitsgaders van 't Hof van Holland van denzelfden

jaare.

Hy wierdt in den jaare 1515 als Gezant door Keyzer Maximiliaan ge-

zonden aan Frangois den I. Koning van Frankryk , om in deszelfs handen den

Leen-eedt te doen wegens de Graaffchappen van Vlaanderen en Artois. En
op den derden van Wiedemaandt van 't zelfde jaar tekende hy onder andere

mede in de Vergadering der Staten , gehouden te Dordrecht , de A6le van
huldiging van Karel Koning van Kaftiliën als Graaf van Holland, Hy bragc

ook door zyn verftant en onvermoeiden yver by de Keurvorflen van 't

Duytfche Ryk te wege, dat de gemelde Karel in den jaare if19 , op den
Ryksdag te Frankfort, tot Roomfch Keyzer verkoren wierdt.

Hy heeft ook, op den zesden vanLouwmaandt 1532 ,
gefticht eene Dotatie

en eeuwige AalmilTe van vyf-hondert guldens jaarlyks , en daar voor verbon-

den zyne Heerlykheid de Hooge-Zwaluwe, om uit dezelve alle jaaren,ten

eeuwigen dagen, hondert arme lieden eens te kleeden met twee hemden^
eenen tabbert, een paar hozen, een paar fchoenen, een bonnet ofhoet, en
daar toe jaarlyks aan eiken armen te geven twintig ftuivers, en een brood van
eenen Huiver : en dit alles ter eeren van God Almachtig enz.

Omtrent dezen tyd is de Stadt Breda in groot gevaar geweéfl van t'eené-

maal verwoeft te worden, zynde te gelyk overvallen van een zware Peft en
Brandt. Want naa dat die Stadt , zes jaaren naa den anderen , was bezogt ge-

weeil van befmettelyke ziekten , waar door 't grootfle gedeelte der inwoon-
derenwas weggerukt; zoo is, op den drie-en- twintigften van Hooimaandt 1534,
omtrent de Kapel van St. Jan in de Veter-flraat , een zeer hevigen brandt ont-

flaan , die , by gebrek van genoegzamen tegenflant , zich zoo verre uitfpreidde

,

dat binnen weinige uuren , zoo in de Stadt , als in de Voorlieden , die toen-

maals nog niet binnen den wal gefloten waren, meer dan dertien-hondert

huizen, met een ongeloofiyke menigte van graanen, huisraadt en koopman-
fchappen, door de vlamme verteert zyn, en daar onder de Kapel van St.

Jan , de Gaflhuis-kerk , die van de Graauwe Zufbers , de Kapel van St. Wen-
delin , en de gebouwen van 't Klooller van St. Katarinen-dal , uitgenomen de
Kerk en de flaap-plaatfen.

Door deze onheilen waren de meefte ingezetenen genootzaakt de Stadt te

verlaten, en hen elders heen te begeven, Graaf Hendrik zulks trachtende

voor te komen , en de overgeblevenen aan te moedigen oili hunne afgebrande
huizen weder op te bouwen , verkreeg van Keyzer Karel den V. vrydóm van
alle Tollen voor zyne Stadt Breda, gedurende den tyd van agtien jaaren

,

volgens de Brieven daar van gegeven den een-en-twintigften van Sprok-
kelmaandt 1535. Hy maakte ook, op den zes-en-twintigilen van Slagtmaandt

1534, een Keure en Ordonnantie, waarby hy vaflftelde, dat niemant voor

aan eenige huizen zoude mogen weder opbouwen , 'c en zy met lleene gevelen
^
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muuren en harden dake, waartoe hy beloofde,een vierde gedeelte der onkoften
te zullen afdragen. Door welke, voorzorg 't is gebeurt, dat de Scadt Breda
veel heerlyker als te voren is herbouwt , en met veele pragtige gebouwen
verdere.

Graaf Hendrik rechtte binnen Breda nog op de Weeskamer ; tot nut en voor-
deel der onmondige Weezen , waar omtrent nog niet voorzien was , en gaf
aan dezelve een wydlopige Ordonnantie , by hem getekent den dertienden van
Wintermaandt 1535. Hy ftelde mede , op den dertigften van Herfftmaandt

153Ó, de AalmoefTeniers aan : en ftierf op den zevenden van Wynmaandt 1538 ,

tot groote droefheid, verdriet en verlies der Stadt Breda, wordeinde in de
bovengemelde pragtige Grafftede byzyne twee eerile vrouwen begraven,-1-

'S

Naa 't overlyden van Hendrik Graaf van NafTau, Heer van Breda, is hem
zyn eenige zoon Reynier in alle zyne Landen en Heerlykheden opgevolgt,

Hy was reeds , by^den; uiterften wil (van Philibert de Chalons Prins van Oranje

,

zyncn oom van 's moeders zyde , die in 't jaar 153 [
,

gedurende de belege-

ring van Florencen , zonder kinderen was overleden , verklaart tot deszelfs al-

gemeenen Erfgenaam in 't Prinsdom van Oranje , en andere heerlyke goederen
in Burgondiën gelegen, onder , die voorwaarde, dat hy , met zyne erven en
nakomelingen, zoude verlaten den naam en de wapenen van Naffau , en die van
Chalons aannemen; waarom hy ook daar naa meelt bekent Haat met den naam
van Reynier van Chalons Prins van Oranje. Hywierdt op den drie-en-twintig-

ften van Louwmaandt 1539. te Breda, als Heer dier Stadt en Baanderye, van
zyne onderzaten plegcig gehuldigt. En in 't jaar 1540. nam hy ten huwelyk
Anna , dochter van Antoni Hertog van Lotteringen en Bar , met dewelke hy
op den zeven-en-twintigften van Herfftmaandt te Bruffel kwam , en aldaar met
groote pragt en ftaatfie ingehaalt wierdt. Hy wan by haar alleen eene doch-
ter ,

genaamt Marie , die naauwelyks drie weeken oud zynde flierf.

Reynier Prins van Oranje wierdt kort naa de dood van zynen oom Philibert

aangeflelt tot Landvoogt over Burgondiën, en in 't jaar 1543. verklaarde hem
Keyzer Karel de V. tot Stadhouder van Gelderland , Zutphen , Holland , Zee-
land en Vriefland , mitsgaders tot Ridder van 't gulde Vlies. Doch in 't vol-

gende jaar met den Keyzer zynde in 't beleg voor St. Dezir , wierdt hy dus
van 't gefchut getroffen , dat hy des anderen daags , den agtienden van Hooi-
maandt 1544, aan zyne wonden overleedt , naauwelyks den ouderdom vanzes-
en-twintig jaaren bereikt hebbende, en zonder wettige kinderen naa te laten.

Zyn lichaam wierdt naar Breda gevoert , en aldaar in de pragtige Grafftede

van zynen vader bygezet.

Aldus ftierf Prins Reynier in den bloei zyner jaaren , tot groote Imert en
droefheid van zyne onderzaten. Hy was in zyn leven zeer gemint van den
Keyzer, geëert van de grootfte Krygsmannen dier eeuwe, en van een ieder,

wegens zyne uitmuntende hoedanigheden , ontzien en geacht. In de krygs-toch-

ten, door 's Keyzers bevel gevoert, gedroeg hy zich akyd met 't grootfte beleid

en dapperheid , en bragt ze gelukkig ten einde , zoo dat men de verwachting
hadt, dat een Prins, die in zyne eerfte jeugd zoo veele Landen en Steden
voor den Keyzer hadt gewonnen , tot mannelyke jaaren voortgeklommen zyn-

de j den hoogften top van roem en eer zekerlyk zoude bereikt hebben.

Hy
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liy benoemde by zynen uiterften wil, volgens krygs gebruik gemaakt,

tot zynen Erfgenaam en Opvolger in alle zyne Landen en goederen , zynen vol-

len neef Willem, oudilen zoon van Willem Graaf van Naflau , die een broe-

der was van Graaf Hendrik. Hy maakte verders aan Anna van Lotteringen,

zyne gemalinne, 't vrugt-gebruik van alle zyne goederen, tot haar overlyden

of hertrouwen toe, mits aan zynen Erfgenaam jaarlyks uitreikende twintig-

duizent guldens: doch naadien zy niet lang daar naa hertrouwde met den Her-

tog van Aarfchot , zoo geraakte Prins Willem haail aan 't volle genot der ge-

heele naalatenfchap. Voorts maakte hy aan zynen baftaart-zoon Palamedes vyf-

tien-hondert guldens aan jaarlykfche renten. Aan Johanna van Chalons , ballaart-

dochter van zynen oom Philibert van Chalons Prins van Oranje, gelyke vyftien-

hondert guldens jaarlyks, en eindelyk aanAlexis van NaiTau Heer van Gourri,

en aan Èlifabet van Naflau , huisvrouwe van Jan van ReneiTe Heer van Mal

,

baftaart-zoon en dochter van zynen vader Graaf Hendrik, ieder vyf-hondert

guldens aan jaarlykfche renten.

De voorgemelde uiterfte wil wierdt , naa de dood van Prins Reynier , ten

verzoeke van Jan van RenefTe Heer van Mal, Droflaart van Breda, en van

Hugo de Maubus, Raad van den overleden Prins, uit den naam der Princefle

weduwe, op den zes-en twintigften van Hooimaandt 1544, te Bruflel , voor

Vrouwe Maria Koninginne van Hongaryen en Landvoogdes der Nederlan-

den
,
geopent , in de tegenwoordigheid van Philips van Croy Hertog van Aar-

fchot, Antoni van Croy Heer van Sampi, Ridders van 't gulde Vlies , van Lo-

dewyk van Schore , Voorzitter van den geheimen Raad , en Ciaude van Bouton

Heer van Corbaron , Ridderen , van Philips Nigri , Aarts-diaken van Te-
rouane , Raad van State en Kancelier van de Orden , en Engelbrecht van Da-
len, Pvidder , Heer van Leefdale , Kancelier van Brabant, mitsgaders van Pie-

ter Verreyken , PaulTelyken en Keyzerlyken Notaris , eerften Geheimfchry-

•ver en Audiëncier des Keyzers , en van Jan Ie Begge , Notaris.

Apdog. du
l'iince d'O'

piig. 17.

Naa 't openen van den voorgemelden uiterften wil , kwam Willem Graaf
van Naflau in de Nederlanden, en verzogt van den Keyzer, dat Willem, zyn
zoon, verwekt by JuHane Gravin van Stolberg, en te Dillenburg op den veer-

tienden van Grasmaandt 1533. geboren, mogt worden geftelt in 't bezit der
Erf-goederen des overleden Princen van Oranje, welk verzoek by den gehei-
men Raad redelyk en billyk geoordeelt zynde , echter door den Keyzer niet

volkomen ingewilligt wierdt , maar verftaan dat de gemelde Willem , nog jong,
onder de macht en tucht van bekwame Meefl:ers in Duytfchlandt opgevoede
wordende , aan hem zoude werden overgelevert , die dan ook vervolgens in

Herfftmaandt 1544. door de Princeffe weduwe van Oranje te Bruflel gebragt,
en aan de Koninginne Maria overgelevert is. Hy wierdt daar naa by den Key-
zer aangenomen als Pagie van eer , en gedurende den tyd van negen jaaren
.in deszelfs kamer opgetogen, onder de voogdye des Aartsbiflxrhops van Keu-
len , des Heeren van Wefterlo en van Ciaude van Bouton , Heer van Corba-
ron, mitsgaders onder 't beflier en opzicht van Fredrik Perenot, Heer van
Champigny,jongften broeder van Antoni Perenot , BiflTcliop van Utrecht, en
naamaals Kardinaal van Granvelle.

Prins Willem tot zyne mondige dagen gekomen zynde.^ is by den Keyzer in

E 2 groote

du Pri>:ct

d'Oriingt,

pag. U.
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leven -van groote gunfl geweeft , die hem tot Edelman der Bedkamer en Opper-bevelhebber
w-.lUm den van Nederlands Ruicerye aanflelde. Vervolgens wierdt hy van Koning Phi-
; prir.ce

jj ^gjj jj_ jQ(. j^idder van 't gulde Vlies , mitsgaders tot Stadhouder over
vünoranjc.

pj^jj^j^j ^ Zeeland, Vrielland en Utrecht, als mede over 't Graaffchap Bur-

gondiën verklaart. Doch bemerkende dat die Koning alleen voorhadt om
de Nederlanden van alle hunne oude voorrechten en geregtigheden te bero-

ven, en aldaar eene vrymachtige heerfchappye op te richten, zoo heeft hy
zich met de uiterfle kloekmoedigheid daar tegen gekant , en onder den God-
delykcn zegen de zaaken dus verre gevordert,dat door de tekening van 't Ut-

rechtfche Verbondt de grondllag is gelegt van de vryheid der Vereenigde Ne-
derlanden.

Myn beltek laat niet toe het leven en de daden van dezen Held, als mede
van deszelfs doorluchtige Opvolgers, hier uitvoerig té befchryven. Het zai

genoeg zyn eens voor al te zeggen , dat myn voornemen is , alleen zulke zaa-

ken voqrnamentlyk aan te halen, die betrekkelyk zyn tot de Stadt en 't Lande
van Breda, en voor 't overige de kortheid te behertigen : te meer, naadien

zoo vecle deftige Schryvers de beruchte daden van dat doorluchtig geflagt

vereeuwigt hebben , en ik ook hier naa, onder het IX. Hooftlluk
, gelegentheid

zal hebben om iets naders deswegen te verhandelen.

Prins Willem wierdt te Breda, als Heer dier Stadt en Baanderye, door zyne
enderzaten, op den negen- en-twintigften van Lentemaandt, zeer pragtig in-

gehaalt en gehuldigt. En in 't jaar 1581. bragt hy door zyn gezag te wege,
dat de Stade Breda, met toeftemming der Staten van Brabant, op 't advies van
den Aartshertog Matthias , als Gouverneur en Kapitein-Generaal der Neder-
landen , wierdt opgericht tot eene vrye Stadt van Brabant , en voor altoos vry
verklaart van den Brabantfchen Tol.

Deez' Prins heeft vier- vrouwen gehadt: de eerfte was Anna van Egmond,
eenige dochter van Maximiliaan- van Egmond Graaf van Buren , en van Fran-

goife de Lannoy ; by dewelke hy heeft gewonnen tv/ee kinderen , namentlyk
Philips-Willem,en Maria , naamaals getrouwd met Philips Graaf van Ilohenlo,

beide zonder kinderen overleden.

De tweede huisvrouwe was A%na , eenige dochter van .Maurits Keurvorfl

van Saxen, by dewelke hy verwekte drie kinderen: i. Maurits, zynen Op-
volger in 't Stadhouderfchap en andere hooge bedieningen; 2, Anna

, ge-

huuwd met Willem-Kalimir Graaf van NafTau , Stadhouder van Vriefland , zon-

der kinderen geflorven ; 3. Emilia,'* die trouwde met Don Emanuël Prins van
Portügaal', by denwelken zy verfckeide kinderen heeft gewonnen.

Zyne derde huisvrouwe is geweefl Charlotte van Bourbon , dochter van Lo-
dcwyk Hertog van Montpenlier

,
gefproten uit koninglyken bloede van Frank-

ryk, die hem zes dochters ter wereld bracht: i. Louife- Juliane, getrouwd
rr.et Fredrik Keurvoril; van de Palts; 2. Elifabet, in huwelyk getreden met
Hendrik de la Tour, Hertog van Bouillon; 3. Katarina-Belgica

,
gehuuwd

met Philip-Lodewyk Graaf van Hanau ; 4. Charlotte-Brabantine , naamaals
huisvrouwe van Claude Hertog van Trimouille en Touars; 5. Flandrina , in

Frankryk tot den Roomfchen Godsdienll overgegaan zynde , wierdt Abtdis
van 't H. Kruis te Poitiers; 6. Emilia, getrouwd met den Paltsgraaf Fredrik-

Kalimir, Hertog van Landsberg.
Zyne vierde gemalin was Louife de Coligny , dochter van Kafpar de

Coligny Graaf van Chatillon , Admiraal van Frankryk, en weduwe van d<?n

Heer de Teligny, beide in de Paryffche moord oragebragt; welke hem alleen

eenen zoon, met name Fredrik-Hendrik heeft gebaart, van weiken -hier naa'zal

gehandelt worden. '

Boven en behalven deze gemelde twaalf wettige kinderen, heeft hy nog ée-

nen bafhaart-zoort naagélaten
,
genaamt Juftinus van Naflau , welken hy ook

opentlyk erkent heeft. Hy hadt dien verwekt by Eva Elincx , naamaals ge-
trouwd met A. Arondeaux , Geheimfchryver der Stadt Huift. Deez' Juilinus'-te

Leyden ftudeerende, en ziende dat de Studenten geene vrydom van Accyn-
feu, gelyk in andere hooge Schooien, hadden , heeft die by zynen vader ver-

zegt en bekomen. Hy is eerft geweeil. Zeevoogt van Zeeland, en daar naa
Stadvoogt van Breda. Lly trouwde in 't jaar 1597. met Anna van Mêröde,

zuüer
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Kufler des Heeren van Petershera , en weduwe van den Engelfchen Dverften

Morgan , by dewelke hy alleen twee dochters gewonnen heeft , waar van de
OLidlle, met name Anna, in huwelyk tradt met Willem - Hendrilc Graaf van
Hoorn,

Jullinus van NafTau flierf te Leyden op den zes-en-twintigften van Zomer-
maandt 1631 ,oiid zynde twee- en- zeventig jaaren , en Anna van Merode, op
den agcften van Wynmaandc 1634, den ouderdom bereikt hebbende van een-

en-zeventig jaaren ; en leggen beide aldaar in het koor der Hooglandfche of

St. Pancras - kerk onder eenen zerk , waar op twee verheve beelden , een man
in 't harnas eneene vrouw, gehouwen zyn, begraven.

Prins Willem, naa veele lolFelyke daden , die liem een onflerflyken naam
verzorgt hebben , uitgevoert te hebben, is eindelyk op eene moortdadige wyze,
door eenen Balthazar Gerards

,
geboortig uit het Graaffchap Burgondiën , daar toe

dour den Koning van Spanje en den Hertog van Parma omgekogt , op den tienden

van Hooimaandt 1584, te Delft in 't St. Agnieten Kloofter doorfchooten. En
dus was het einde van dien Prins, die naa zyne zinfpreuk, Savis iranqmllus in

undis , dat is, Geruji in V midden der ivoejic èaaren
,
gdeeft heeft, en ook geflor-

ven is.

Hy was een welgemaalct man , van middelmatige lengte , eer mager dan
vet, bruin van aangezicht en hair, minzaam en aantrekkende in het fpreeken

en ommegang, mededogend, mild, geen verachter , niet trots of hovaardig,

vermaakeiyk daar het te pas kwam , zonderling aan tafel , anderzints zynen
tyd gi:fladig met zorg en arbeid doorbrengende , ook wel met lezen in de Ilif-

torien en Staatkundige boeken. Hy was begaaft met een kloek verflant en
een uitnemend geheugen , waarby de ervarentheid komende,hem verreziende,

en van een fcherp en doordringend oordeel gemaakt hadt : en door behulp

der Latynfche taaie hadt hy groote kennis van de Wysgeerte , zoo dat zyne
vertoogen en fchriften vollcrachtige bewys-redenen waren om zynen raad-

aan elk een te doen fmaaken. In de Wiskonfhige wetenfchappén was hy wel
geucffent, en in Krygskunde ging hem niemand, in zynen tyd, te boven.

Omtrent agtien jaaren lang hadt hy eenen geweldigen oorlog tegen den mach-
tigflen Koning van gantfch Europa gevoert , die voor geheel Duytfchlandt , i 'rank-. •

ryk en Engelandt \ reeiTelyk geweelT: was, en nochtans was hy dien., door zy-

ne voorzichtigheid , volflandigheid
, grootmoedigheid, 'billykheid, geduld en

matigheid, dusverre te boven gekomen: welke deugden, naa de getuigenis ^^•^'"'<

van den Voorzitter de-Thou, naauwelyks in een menfch zoo groot;geweeil; ^'J'"''-

zyn. En overzulks hebben ook de Staten der Vereenigde Nederlanden , tot
'

esne eeuwige gedachtenis en ware erkentenis, t'zyner eeren,^ binnen de
Nieuwe-kerk te Delft, een koninglyke en konflryke Grafftede doen oprech-
ten, met een opfchrift' waar in alle de roemruchtige daden van dien JPrins

opgecelt worden.

Naa deszelfs overlyden' is hem zyn oudfle zoon Pliilips- Willem in 'c

Prinsdom van Oranje en andere heerlyke goederen opgevolgt. Deez' Prins was
te Breda geboren den negentienden van Oogftmaandt 1554 , en Avierdt , op
den vier-en-tvvdntigflen van Louwmaandt 156S, omtrent dertien jaaren oud
zynde, door Vargas,.Voorzitter van den Bloedraad, in den naam des Hertogen
van Alba. , uit zyne fbudien te Loven weggehaalt, en tegen de voorrechten La Pi/t.

Tan Brabant en van die Univerfiteit
,
gebragt te Antwerpen , onder de bewa-

ring van den .Graaf van Ladron : van waar hy door 'Don l-'edro de Toledo»
met een wacht van twaalf Kapiteins :, en- twaalf Vaandrigs, naar Spanje ge-

voert is. In Spanje gekomen zynde, wierdt hy aldaar zeer naauw bewaart , en
vervolgens gezonden naar.de hooge School van Alcalaide Henares, om zyne
ftudien te voltrekken, doch onder zoo ftrikten hoede, .dat hy niemand , dan
de genen die verlof hadden hem te naderen, mogt aanfpreeken. Hy is in

Spanje agt-en-{wi;!tig jaaren gevangen, g'eweefl;, ter tyd toe dat de Kardinaal

Albert van Ooflei.ryk , by den Koning van Spanje benoemt zynde tot Op-
per-landvoogt der Nederlanden, en bevroedende, dat zyne komft aldaar deS

te aangenamer zoude zyn indien hy den Prins van Oranje met zich bragt,

door zyne voorAraak van den Koning verworf, dat de Prins in alle vryheid

met hem mede zoude reizen. Waar naa de Kardinaal, met den Prins van

E 3 Oranje
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Oranje en veele Grooten '! en Edelen , op den agt-en-twintigften van Herfft*

maandt 1595, uit Spanje is vertrokken, en voorts onder 'c geleide van zes en-

twintig galeyen , waar over de Prins Doria 't bevel voerde , den zevenden

van Wynmaandt te Genua aankwam. En naadien de Kardinaal genootzaakt

was aldaar eenigen tyd te vertoeven, wierdt de Prins van Oranje middeler-
''''

\vy\ naar Romen gezonden , die den vyf-en-twintigften dier maandt aldaar

aankwam, en aanllonts ter gehoor en voetkus van den Paus toegelaten

wierdt. Hy wierdt van denzelven met zeer groote eer en achting oniiangeny

en gedurende zyn verblyf zeer pragtig onthaalt. Waarnaa hy op zyn ver-

trek van den Paus met heerlyke gefchenken begiftigt wierdt, 't gene insge-

lyks deden de andere Italiaanfche Vorften , welker Hoven hy in 't voorbyrei-

zen bezogt. Van Genua is de Prins met den Kardinaal naar 'I'urin ver-

trokken , van waar zy den weg namen door Savoyen , 't Graaffcliap Bur-

gondiën, Luxemburg enz. en op den elfden van Louv/maandt 159Ó hunne in-

trede te Bruflel deden.

Daar naa, in 't jaar 1599, wierdt de Prins do^r Philips den II Koning vaiï

Spanje tot Ridder van 't gulde Vlies verheven, en in die hoedanigheid

door de Ridders van die Orden te Bruffel met veel luifler ontfangen.

Hy trouwde den drie-en-twintigften van Slagtmaandt i6oó, te Fontaine-

bleau, met Eleonore van Bourbon, zufter des Princen van Condé , by dewel-

ke hy geene kinderen verwekt heeft. Ten aanzien van dit huwelyk ver-

worf hy van den Koning van Frankryk 't volle bezit des Prinsdoms van Oran-

je, met alle de vryheden , hooglieden en onafhanglykheid daar toe behoren-

de , veel volkomener dan zyne voorzaten cit te voren genooten hadden

,

zelf met afdoening van al 't gewaande recht 't gene de Kroon van Frankryk
op dat Prinsdom nog behouden hadt. .

Hy wierdt op den twaalfden van Hooimaandt 1 609 te Breda , als Heer dier

Stadt en Baanderye, plegtig ingehaalt en gehuldigt, en den vyftienden daar

aan volgende kwam de Princes mede aldaar, te Zundert door den Prins met
zes kornetten paarden en veertien vaandelen voetknechten ontmoet zynde.

Van waar zy naar de Stadt geleidt , en door den Magiflraat en de Borgeren
zeer feeflelyk ontfangen is.

Ter zelfde tyd wierdt de Prins door den Heer van Brederode , en andere Af-
gezondenen van wegen de Algemeene Staten, te Breda plegtig verwelkomt,
die van den Prins zeer minnelyk ontfangen , en naa een heerlyk onthaal , met
den volgenden Brief, in de Franfche taal gefchreven , te rug gezonden wierden.

MYNEHEEREN,
„ Ik houde het voor een groote gunfl en eer, de betuigenis die Gyl. my

,, doet , zoo door Uwen Brief, als door de bezending van den Heer van Bre-

,, derode, en andere Heeren uit het midden van UI. Vergadering, van Uwe
„ vriendfchap en goedwilligheid te mywaarts; en ik gevoel een innerlyk

„ genoegen en blydfchap, wegens de geheugenis die Gyl. betoont te heb-

„ ben van de weldaden door wylen mynen Heer Vader aan Uwen Staat

,, bewezen , en van 't gene hy voor \Jwq zaak geleden heeft. Het moeit my
„ alleen dat myne wederwaardigheden, die my zoo fchadelyk zyn geweefb, en

,, my de befte jaaren mynes levens benomen hebben, UI. van zoo weinig

„ vrugt en nut hebben mogen wezen. Ik bid God , dat ik in den tyd , die

,, my nog overig is, gelegentheid mag hebben om UI. te betoonen, dat er

„ niemand is die meer verlangen heeft om ietwes toe te brengen tot be-

„ veftiging, zekerheid en welllant van Uwen Staat, dan ik, die door geboorte

„ en genegentheid ben „

UL. zeer teegenege en dienji-

vaardige Dienaar,

De Prins van Oranje.

Deez'
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Deez' Prins Philips-Willem was een zacht
,
goedertieren en vroom Heer,

en 't bleeiv genoegzaam dat de Koning van Spanje hem meer tot Godsdienflig-

lieid dan tot den oorlog hadt laten optrekken. Hy heeft in zyn leven en fterveii

grooten y\''er betoont voor den Roomfchen Godsdiénft , 't gene hy by zynen

uiterften wil voornamentlyk heeft te kennen gegeven , bewyzende aan zyne

dienaren en de armen groote vriendfchap en mildadigheid , hoev/el nochtans

ook zorg dragende voor de eer en hoogheid van zyn Huis en Geflagt , 't

gene door de Princen Maurits en Fredrik-Hendrik , zyne broeders , zeer door-

luchtig geworden was. Daarom hy ook den verfchillenden Godsdienfl niet

heeft aangezien, maar alle zj-ne heerlyke en andere goederen gelaten aan zy-

nen volgenden broeder Maurits, volgens zynen uiterften wil, gemaakt te

Bruflel op den twintigften van Sprokkelmaandt 1618 ; op welken dag hy

ook aldaar overleden is : wordende zyn lichaam , volgens zyn begeerte , naar

Dieft gebragt , en aldaar met weinig ftaatlïe begraven.

Maurits , Prins van Oranje , Graaf van Naflau enz. die gedurende zyns ge-

melden broeders gevangenis in Spanje, alle deszelfs goederen, zoo in de Ne-
derlanden als elders gelegen , beheert hadt, is, uit kracht van den voorfchreven

uiterften wil, hem in 't Prinsdom van Oranje, en andere Graaffchappen en

Heerlykheden opgevolgt. Hy wierdt op den veertienden van Slagtmaandt

1567, ce Dillenburg geboren uit Anna van Saxen, zyns vaders tweede echt-

genoot , en naa zyns vaders fmertelyk affterven , wierdt hy , nog maar agtien

jaaren oud zynde , aangeftelt tot Stadhouder van Gelderland , Holland , Zee-

land , Zutphen , Utrecht en Overyflel , en üpper-zeevoogt der Vereenigde

Nederlanden.

Hy verkreeg van Vrouwe Walburg Gravin van Meurs , eerft weduwe van
Phi'ips van Montraorency Graaf van Hoorn , te BrufTel onthalft , en daar

naa van Adolf Graaf van Nuenaar, volgens haaren uiterften wil, het Graaf-

fchap en 't Landt van Meurs.

In den jaare 1613 wierdt deez' Prins , door Jacobus den I. Koning van Enge»
landt, met de Ridder Orden van den Kouftèband vereert, die hem door 'sKo-

nings Gezant in den Hage met veel ftaatfie wderdt omgehangen.

Prins Maurits heeft in zyn leven den Lande groote èn uitmuntende dienften

gedaan, en door het winnen van verfcheide Vekllagen , en 't veroveren van
omtrent veertig Steden en Sterktens , de Spaanfche macht zoodanig gefnuikt

,

dat de Koning van Sp:mje , by het twaalf-jaarig beftant , te Antwerpen in den
jaare 1609 gefloten, genootzaakt is geweeft den Staat der Vereenigde Neder-
landen te erkennen voor vry en onafhankelyk, waar op noch de Kroon van
Spanje, noch de Aartshertogen van Ooftenryk , ietweste eilTchen of te verha-

. len hadden.

Hy deed op den dertigften van Bloeimaandt 1620, als Heer der Stadt en
Lande van Breda , aldaar zyne blyde Inkomft , en wierdt van zyne onder-

zaten , welke hy op eene wonderbare wyze van het Spaanfche jok verloft

haat , met de uiterfte blydfchap en vergenoeging ingehaalt.

Prins Maurits is nooit gehuuwd gev/eeft , doch hy hadt by de Jonkvrouwe
van Mechelen twee naturelyke zoonen verwekt , met namen Willem en Lo-
dewyk, welke hy ook erkent, en met veele goederen, en daar onder met de
Heerlykheden van de Leek en Polanen begiftigt heeft.

By zynen uiterften wil
,
gemaakt in den Hage op den dertienden van

Grasmaandt 1625, benoemt hy zynen broeder Fredrik-Hendrik tot zynen
eenigen en algemeenen Erfgenaam en Opvolger : en kort daar naa , te weten
op den drie-en- twintigften der gemelde maandt , is hy in den Hage overleden,

van hertzeer , zoo men zegt , dat hy de Stadt Breda, welke hy in 't jaar 1590
doormiddel van 't Turf- fchip verovert hadt, door den Markgraaf Spinola

in den jaare 1624 belegert zynde, niet kon ontzetten.

Deez' Prins was een zeer wys en dapper Vorft, verciert met alle de hoe-
danigheden v/elke in een groot Krygs-overften vereifcht worden ; en hy ver-

ftont de krygs-kunde in zoo groote volmaaktheid , dat veele voorname Vorften
der Chriftenheid het zich tot eene eer rekenden die onder hem te mogen
leeren.

Zyn lichaam is met een grooten lloet en gevolg Haar Delft gevoert, en al-

daar
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daar in de konflryke Grafflede, door lafl der Algemeene Staten ter gedach-
tenis van zynen vader Prins Willem opgerecht , begraven.

Naadien Prins Maurits ftierf zonder eenige w^ettige geboorte naa te laten,

volgde zyn eenige broeder Fredrik - Hendrik
,
geboren te Delft den negen-en-

twintigflen van Louwmaandt 1584-, hem op in alle deszelfs goederen en waar-
digheden.

Hy wierdt naa zyns broeders affterven , met eene algemeene toeftemming

,

aangenomen tot Stadhouder van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en
Overyflel , in w^elke hoedanigheid hy , in Herfftmaandt 1 625 , de gew^oonlyke
eeden afleyde. In 't vervolg wderdt hy , naa 't overlyden van Hendrik-Kafimir
Graaf van Naflau , nog aangeftelt tot Stadhouder van Groningen, Ommelanden
en 't Landfchap Drente. Hy dede den Lande uitnemende dienften , deszelfs

grenfTen verzekerende door 't veroveren van een reeks bynaa onvi^mbare Ste-

den en Sterktens. Weshalven ook de Staten der voorgemelde Landfch^ppen

,

tot een blyk van erkentenis en dankbaarheid, zynen eenigen zoon Willem
Prins Oranje, in den jaare 1630, tot Opvolger in 't Stadhouderfchap en an-

dere hooge v^aardigheden verklaart hebben.

Prins Fredrik -Hendrik trouwde in Grasmaandt 1625 met Amelia, dochter
van Jan-Albert Graaf van Solms , w^elke hem eenen zoon en vier dochters ter

wereld bragt: namentlyk Willem
,
geboren in den Hage den zeven-en-twin-

tigften van Bloeimaandt 1626; Louife, naamaals getrouwd met Fredrik-Wil-
lem Keurvorft van Brandenburg; Albertina-Agnes, die huwelykte met Wil-
lem - Fredrik Vorfl van Naflau , Stadhouder van Vriefland ; Henriette - Ka-
tarine

,
getrouwd met Georg - Jan Vorft van Anhalt - Deflau ; En Maria , die

in huwelyk tradt met den Paltsgraaf Lodewyk - Hendrik - Maurits Hertog van
Simmeren.
Hy hadt nog , boven de voorgemelde wettige kinderen , eenen naturely-

ken zoon verwekt, welke bekent is geweeft onder den naam van Heer van
Zuylenflein, naderhand Bevelhebber van 't Staatfche heir en Stadvoogt van
Breda, die in den jaare 1Ö72, gedurende 't beleg van Woerden, gefneuvelc

zynde, eenen zoon naaliet, denwelken Koning Willem tot Graaf van Roche-
fort verheven heeft , en van welken nog afkomelingen in wezen zyn.

In 't jaar 1627 wierdt de Prins , door Karel den I. Koning van Engelandt,
met de Ridder Orden van den KoufTeband vereert: en in den jaare 1637
fchonk hem Lodewyk de XIII. Koning van Frankryk den eernaam van
Altejfe^ of Hoogheid, welken eer-titel de Prins, met toeftemming der Alge-

meene Staten , ook aannam.
Naa dat de Prins, in 't jaar 1637 , de Stadt Breda weder onder 't gebiedt

van den Staat gebragt hadt, begunfligde hy die met veele voordeelen. On-
der andere bragt hy door zyn gezag te wege, dat de Algemeene Staten, by
derzelver belliut van den derden van Sprokkelmaandt 1643, beveftigden het

voorrecht , oftroy en den vrydom van den Brabantfchen Tol , voorheen

,

in 't jaar 1581 , by den Aartshertog Matthias,in den naam van Philips Koning
van Spanje, en met toeftemming der Staten van Brabant, aan de Stadt Breda
verleent, tot eene belooning, zoo zy zeggen, van de onuitfpreekelyke dienften

van Willem Prins van Oranje , Heer van Breda , den Lande gedaan.

Hy rigtte binnen Breda ook op eene illuftre School enCollegie, welke hy
in 't jaar 1Ó4Ó met veele beroemde Hoogleeraars verzorgt hebbende , op den
zeventienden van Herfftmaandt plegtig deed inwyden: ten welken einde

verfcheide gehoor-plaatfen vervaardigt wierden in de Kerk der Preraonftraten-

fer Nonnen van Sinte Katarincn-dal , die hy , met haare bewilliging , verplaatfle

te Oofterhout.

Prins Fredrik-PIendrik ftierf , naa eene langdurige kwynende ziekte , in den
Hage, op den veertienden van Lentemaandt 1647, in den ouderdom van drie-

en-zeftig jaaren. Zyn lichaam wierdt den tienden van Bloeimaandt daar aan
volgende met de uiterfte pragt naar Delft gevoert, en aldaar by zynen
vader en broeder begraven.

Deez' Prins bezat zeer groote deugden : hy was zeer beleeft , minzaam en
gemeen , getrouw aan zyn vaderlandt , en zeer gematigt omtrent 't iluk van
den Godsdienft. Van zyne grondige kennis en bekwaamheid in de Krygs-

kunde.



VAN BREDA. /. Boek. Fl HooftJluL 41

kunde, heefc men doorflralende blyken gezien in de veelvuldige zware bele»

geringen door hem uitgevoert. Zyn moede was zoo groot, dat die dikwils

tot vermeteliieid ging. iiy was flantvaftig en onverzaagt , waakzaam en flipt

in den krygsdienll. Hy was edelmoedig , fprak nooit kwaad van iemant

,

maar prees de goede daden opentlyk in de tegenwoordigheid van jonge lie-

den, om hen tot derzelver naavolging aan te fporen. Hy zonderde lleeds

eenige uuren van den dag af, tot oeffening der geleertheid , waar in hy zeer

verre gevordert was, dragende de Aantekeningen van Csefar in 't Latyn ge-
raeenlyk by zich. Hy handelde zyne vyanden met zachtmoedigheid , en ver-

liet nooit zyne vrienden, wat ongeluk hen ook overkwam. Hy was agterhou-

dend, en itelde geen vertrouwen op niemant, voor en aleer hy hem ver-

fcheide malen beproeft hadt. De vleyery hadt geen toegang by hem : hy was
zeer oplettende op al 't gene eenigzints Itreklcen kon tot roem en grootheid

van zyn üeflagt; en wat zyne innerlyke Godsvrucht aanbelangt, zyn voor-

beeldig en fliehtelyk gedrag in zyne laatlle ziekte en llerven, geeft daar

genoegzame blyken van.

Ik moet hier nog melden, dat als de Stadt Breda in 't jaar 162,5 voor den
Koning van Spanje was vermeeftert, en dezelve met de gantfche Baanderye
wierdt verbeurt verklaart, zoo hadt Jan Graaf van Naflau, welke den Staat-

fchen dienfl verlaten hebbende , in dien van Spanje was overgegaan , en aldaar

't bevel over de Ruicerye voerde , zich by den Koning aangegeven , met ver-

zoek dat hy, als de naafle in den bloede en den Roomfchen Godsdienfl

toegedaan , mogt werden geftelt in 't bezit der voornoemde Stadt en Baande-

rye. Waar over geding ontftaan zynde voor den Raad van Brabant te Brul^

fel, tuflchen Graaf Jan en den Procureur generaal van Brabant, was 't zelve

van dien uitflag , dat de gemelde Graaf door den Koning als Heer van Bre-

da w:erdt erkent, en in den jaare 1630 geftelt in 't werkelyk bezit dier

Scadt en Baanderye. Zedert dien tyd, tot 't jaar 1637, flaat Jan Graaf van nefilut. der

N-iffau als Heer der Stadt en Lande van Breda in alle de Stads Regifters ^f'^t Brt'

en Hanue!ini!;en bekent ; hoewel hy in de eigentlyke opvolging der Heeren van ^^'

Breda ^ecn plaats kan hebben , alzoo door die geweldige bezitneming 't rechc

des Princen van Oranje niet kon werden verkort. Men vindt deswegen het

vojgende aangetekent.

„ Myne Heeren DrofTaert , Schouteth , Borgemeefters , Schepenen en Tien-
raedsmannen der Stadt Breda, uyt liefde en affedlie die fy tot fyn Forfl.

Gen: Graef Jan van Naflau, honnen genadigen Heere,fyn toedragende, en
om hen devoir te thoonen , hebben

,
gelyck de voorige Heeren van Breda

thaerder blyder incomfte , oft nemen der pofl^eflie van defe Stadt als Heer en
Baron van Breda, befchoncken mette fomme van duyfent R: guld: eens, tot

veertig grooten 't ftuk. Biddende den voorfz: Drofl"aert , Schouteth, Borge-
meefters , Schepenen en Tienmannen , dat het fyn Forft: Gen: gelieve de voorfz:

gifce in dancke aentenemen , en dele Stadt en welvaren derfelve te houden
voor gerecommandeert , ende haere oude Privilegiën genadelyck te bevefti-

gen, maintineren ende vermeerderen. Aldus gedaen by myne voorlz:

Heeren, den 10 Juny 1630. „
Naa 't overlyden van Prms Fredrik - Hendrik volgde hem zyn eenige zoon

Willem Prins van Oranje, uitwyzens zyns vaders uiterften wil, in alle des-

zelfs heerlyke goederen en waardigheden , waar van hem de overleving , door
de Staren der bovengemelde Landfchappen , reeds in 't jaar 1630 opgedra-
gen was.

Onder zyne regeering wierdt de langdurige en bloedige oorlog tuflchen den
Staat en den Koning van Spanje

,
gedurende welken de Stadt Breda zoo veele

rampen geleden heeft, gelyk hier naa, onder het IXde Hooftftuk, breeder zal

verhaalt worden, in den jaare 1648, door een plegtig Traflaat gelukkig

geëindigt,waarby de Koning de Vereenigde Nederlanden erkent vooreenen
vryen en onafhankelyken Staat, waar op noch dezelve, noch zyne naakomelin-
gen ietwes te eiflchen of te verhalen hadden.

Prins Willem de II. van dien naam, wierdt, op den zevenden van Louw-
maandt 1650, als Heer der Stadt en Lande van Breda plegtig ingehaalt, en

F ter
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ter zaakc van zyne blyde Inkomil aldaar , van Stadswegen befchonken me£
eene gifte van twaalf- duizenc guldens.

Deez' Frins, naauwclyks bereikt nebbende den ouderdom van vier-en-twin-

tig jaaren,wierdt,in het einde van Wynmaandt 1650, zeer fchielyk wan eene
geweldige kinder-ziekte overvallen, die met zoo veele hevigheid voortging,

dat hy , op den zesden van Slagtmandt van 't zeltde jaar, daar aan overleedt,

ten hoogden beklaagt van allen die zyne uitmuntende hoedanigheden van
naaby kenden.

Hy hadt in 't jaar 1641 ten huwelyk genomen Maria Stuart, dochter van
Karel den I. Koning van Engelandt, welke hy op zyn affterven zwanger
fiaaliet, en waar uit, op den veertienden van Slagtmaandt 1650, agt dagen
naa zyn vaders dood, gebooren wierdt een zoon, welken men noemde Wil-

lem-Hendrik , en die zynen vader in alle deszelfs heerlyke en andere goede-

ren opvolgde.

Willem - Hendrik Prins van Oranje, Heer der Stadt en Lande van Breda,

bleef onder de voogdye van zyne moeder tot haar overlyden toe, voorgeval-

len den vyf-en-twintigften van Wintermaandt 1660; wanneer zyne groot-

moeder, PrincesAmelia, de voogdye aanvaardde, en zich in dezelve zeer loffe-

]yk gekweten heeft , doende den jongen Prins met veel zorg en vlyr optrek-

ken , op eene wyze overeenkomende met zyne hooge geboorte.

Deez' Prins wierdt, nog in zyne tedere jeugd zynde, ongeacht de krach-

tige vertogen door Princes Amelia zyne groot-moeder , den Koning van En-
gelandt en den Keurvorfh van Brandenburg zyne oomen, aan de Staten van
Holland gedaan , door het zoogenaamde eeuwig Edift , ontzet van alle de
hooge waardigheden by zyne doorluchtige voorouders met zoo veel luifter

bezeten: doch tot Zyne mannelyke jaaren gekomen zynde, wierdt hem door
de Algemeene Staten , in 't ja«ir 1Ö72, het Opper -bevelhebberfchap over het

krygsvolk van den Staat aangeboden, in welke hoedanigheid hy,op den vier-

en-twintigften van Sprokkelmaandt van dat jaar , de gewoone eeden aHeyde.

Kort daar naa wierdt hy mede aangeflclt tot Stadhouder over Gelderland

,

Holland, Zeeland, Utrecht en OverylPel; en door zyn voorzichtig en wys be-

leid bragt hy te wege, dat het Algemeene wezen der Vereenigde Nederlan-

den, 't gene door den inval der Franfchen, welke zich binnen korten tyd reeds

van drie Provintiën hadden meefter gemaakt, met eene geheele omwenteling
gedreigt was , op eene wonderlyke en gantfch onverwachte wyze uit het ge-

vaar wierdt geredt. Weshalven de Staten van Holland, Zeeland en Utrecht,

uit eene oprechte erkentenis en ware dankbaarheid, in den jaare i674,beflo-

ten de waardigheden van Stadhouder en Kapitein Generaal erffelyk te verkla-

ren op de mannelyke afkomelingen van den Prins.

Prins Willem tradt in 't jaar 1677 ten huwelyk met Maria Stuarc , oudfle

dochter van Jacob Plertog van Yorck , die naa de dood van zynen broeder

Karel den II. wierdt Koning van Engelandt; met dewelke hy, in Wynmaandc
van 't zelfde jaar, in Holland kwam, en op den veertienden dier maandt zeer

pragtig binnen den Hage ingehaalt wierdt.

In 't jaar 1682 liet de Prins de Stadt Breda met nieuwe veflingwerken omrin-

gen, en kort daar naa voltrok hy den bouw van 't Kafteel , 't gene zedert lan-

ge jaaren, door de geftadige oorlogen en den wiffelvalligen Itant dier Stadt,

tot nog toe hadt onvolcooit gelegen , en bragt het zelve in dien heerlyken

Haat waar in het tegenwoordig nog gezien wordt. .

Naa dat Karel de II. Koning van Engelandt, in den jaare 1685, zonder
wettige kinderen agter te laten , overleden was , wierdt hy door zynen broe-
der, den Hertog van Yorck, onder den naam van Jacobus den II. opgevolgt.
Deez' hadt

,
gedurende zyn verblyf in Frankryk , den Roomfchen Godsdienft

aangenomen , en trachtte niet alleen dien in zyne Koningryken in te voeren en
voort te planten , maar teffens de grond-wetten des Lands met de voeten tre-

dende , daar in een volltrekte vrymachtige heerfchappye op te rechten. De
Engelfchen hen in gevaar ziende om te gelyk hunnen Godsdienft en Vryheid
te verliezen, namen hunnen toevlucht tot den Prins van Oranje, die, door de
voornaamlle Grooten van dat gemelde Koningryk aangemoedigt wordende, zich,

zoo
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zoo uit hoofde van zyne geboorte , als ten aanzien van zyn hüwelyk aange-
fpoort vondt , om , in weerwil van alle tegenkantingen , het onderdrukte volk
te hulp te komen. Hy vergaderde dan , met kennis en toeilemming der Al^

gemeene Staten , een aanzienelyk getal krygsvolk by een, met 't welk hy,
op den tienden van Slagtmaand 1688 ,in zee flak, en op den vyftienden daar
aan volgende op de kuften van Engelandt aanlandde.

De Prins oncfcheepte terftond zyn heir, en met veele Engelfche benden
verflerkt zynde , trok hy zonder zich ergens op te houden recht aan naar
Londen, in welke Stadt hy , op den vyftienden van Wintermaandt, zync pleg-

tige intrede deed, naa dat Koning Jacobus even te voren uit zyn Palcis was
gevlucht naar Rocheiler , van waar hy zich in ftilte begaf aan boord van een
Franfch fchip , 't gene hem behouden in Frankryk overbragt.

De Engelfchen , door de gemelde vlucht des Konings , van hun Opperhoofc
berooft zynde , toefden niet lang om de kroon van dat Ryk den Prins van
Oranje, als hunnen Verlofler , nevens deszelfs doorluchtige Gemalin aan te

bieden , welke ook , op de krachtige aanhoudingen van 't gantfche volk , door
hen wierdt aangenomen : waar naa de Prins en de Princes door 't geheele Ryk
tot Koning en Koninginne wierden uitgeroepen, en op den een-en- twintigften

van Grasmaandt 1689, te Weftrainfler, met groote vreugde en plegtigheid

gekroont.

Koning Willem de III. hadt, gedurende zyne regeering, een gefladigen

oorlog , zoo met den onttroonden Koning Jacobus , als met Lodewyk den XIV.
Koning van Frankrylc, dien hy gelukkig in 't jaar 1697 ten einde bragt.

Waar naa hy , zyne Ryken en Staten mee veel roem geregeert hebbende , te

Kenfington, op den negentienden van Grasmaandt 1702, is geflorven, zonder

eenige kinderen naa te laten, zynde de Koningin Maria , op den zevenden vau
Louwmaandt 1695, te vooren reeds overleden, en leggen beide in de Kapel
van Koning Hendrik den VII. in de Abdye van Weflminfler begraven.

Door deze dood eindigde de Hooft-tak van 't doorluchtig Huis van NafTau-

Oranje , 't gene door de gantfche wereld was beroemt geworden.
Willem de IIL hadt 't zelve ten top van luifler en hcerlykheid opgevoert

,

zynde een Vorft geweeft die uitermaten van zyne vrienden en onderdanen.-

gelieft, en van zyne vyanden gevreeft was. Hy liet den naam naa van een
groot Koning , een wys en afgerecht Staatsman , een dapper Veld - overfle , en
een goed Chriften geweefl te zyn. Hy was wys in zyne raadgevingen , omzich-
tig in zyne befluiten , fbantvaflig en vaardig om die uit te voeren , onverzaagt
in gevaar, waakzaam en onvermoeyelyk in zyne krygs-bedryven, oprecht ia

zynen handel, een vyand van bedrog en valfchheid, en vooral getrouw in

'c houden zyner verbinteniffen. Hy liet zich door zyne grootheid niet verblin-

den, maar was vriendelyk en gefpraakzaam met een ieder daar 't te pas

kwam, anderzints flilzwygende en ondoorgrondelyk omtrent Staats-en Krygs-
zaaken: zyne Godsvrucht was onopgefmukt, en de liefde voor zyn Vader-
landt was 't grootfte doelwit zyner handelingen.

By zynen uiterflen wil, gemaakt in den Hage den' agtienden van Wyn-
maandt 1695 , benoemt hy tot zynen eenigen en algemeenen Erfgenaam in alle

zyne naatelatene heerlyke en andere goederen
,

Jan-Willem-Frifo , zoon van
Kafimir Verft van Naffau , Stadhouder van Vrielland , die in rechte- lyne af-

ftamde van Jan Graaf van Naflau , broeder van Willem denl. Prins van Oranje»

en tot zyne grootmoeder hadt lAlbertina-Agnes , tweede dochter van Prins

Fredrik - Hendrik : en ftelde tot Uitvoerders van dien de Algemeene Staten

der Vereenigde Nederlanden.
Jan-Willem-Frifo Prins van Oranje en Nafiau , Heer van Breda , Érf-Stad-

,, houder van Vriefland , was te Deflau geboren den vierden van Oogftmaandc

1687 , en bleef naa zyn vaders dood, voorgevallen den vyf-en-twintigften van
Lentemaandt 1696, onder de voogdye van zyne moeder Ameha , dochter vaa
Jan-Georg Prins van Anhalt-DefTau. Welke kort naa 't openen van den ge-

melden uiterflen wil , onophoudelyk by de Algemeene Staten aanhield , ten

einde haar zoon mogt werden geftelt in 't vredige bezit der goederen door

den Koning van Engelandt met de dood ontruimt: doch die naalatenfchap

"wierdt hem , onder andere , voornamentlyk betwift door Fredrik Koning van

F 2 Pruir-
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Pniiflén^ welke , lik hoofde van z-yne moeder Louife , oudfte docüter van Fre-

dri-k- Hendrik Prins van Oranje, en uit kracht van den uiterüen wil van dien

Prins, -een groot gedeeke derzelve voor zich eifchte. Dit verfchil toenmaals

niet konnehde bellill worden , gaf vervolgens aanleiding aan de Algemeene
Staten , om den geheelen boedel van wylen Koning Willem , uitgezonderc

eenige Landen door den Koning van Pruillen dadelyk in bezit genomen , on-

der hunne beheering te houden , en die by afgezondene Raden te laten beflie-

ren, 't gene dus lang is gefchiedt, tot dat eindelyk in 't jaar 1732 deswegen,

tuffchen den Koning van Pruiffen en den Prins van Oranje, een minnelyk

Verdrag is getroffen
,
gelyk hier naa zal worden gemeld.

Deez' Prins was , naa zyn vaders overlyden, in 't jaar 1696 reeds aangeftelt

tot Stadhouder van Groningen en Ommelanden, mitsgaders van het Landfchap

Drente ; en in 't jaar 1704 wierdt hy door de Algemeene Staten verkoren toe

Opper-bevelhebber van het Voetvolk ; in welke hoedanigheid hy telkens mee
een onverfchrokken moedt zyne onderhorige benden tegen den vyand
aangevoert, en de grootfte gevaaren niet ontziende, te gelyk getoont heeft,

dat hy in geenen deele ontaart was van het doorluchtig bloed van Nalfau

,

waar uit zedert eenige eeuwen een reeks van dappere Krygshelden is voort-

gefproten.

Hy nam, in 't jaar 1709, ten huwelyk Maria-Louife , oudfte dochter van
Karel Landgraaf van Heffen - Kaffel , en van deszelfs gemalin Maria - Am.alia

Princes van Koerlandt, by dewelke hy alleen heeft gewonnen twee kinderen,

namentlyk Charlotte-Louife ,
geboren den dertienden van Wynmaandt 171 o,

naamaals getrouwd met Fredxik, Erf-prins van Baden-Durlach , en Willem-
Karel-Hendrik-Frifo ,

geboren te Leeuwaarden den eerflen van Herfflmaandc

1711, omtrent zes weeken naa zyn vaders ongelulckig omkomen.
De Koning van Pruiffen , een der voornaamften die zich , als hier voor ge-

meld is, tot de groote erffenis van wylen Koning Willem gerechtigt achtte,

hadt zedert een geruimen tyd met veel naadruk aangehouden , ten einde de
verfchillen tuffchen hem en den Prins van Oranje eindelyk eens mogteiV

werden afgedaan. Hy kwam deswegen in Zomermaandt 1711 zelf in 'sGra-

venhage , en liet van zyne aankomfl aldaar aan deh Prins , zich toenmaals ia'

Vlaanderen , in 't Leger der verbonde Machten bevindende , kennis geven ,

welke, op de verdubbelde aanhoudingen der Algemeene Staten , ook befloot de
reis derwaarts aan te nemen. Hy vertrok te dien einde op den elfden van-

Hooimaandt uit het Leger , alleen verzelt van den Heer Hilken , zynen Op-
per-Stalmeefler, en eenige weinige bedienden, en kwam den veertienden aan

den Moerdyk , alwaar hy eerft in een gewoon vaartuig flapce, om daar

mede over te fleeken, doch hy verliet dat weder, en tradt "in de groote

fchuit, waar in de koets geplaatft was, om zich daar in tegen den fchielyk

opkomenden wind en regen te bergen : maar omtrent twintig fchreden van het

landt, terwyl 't fcheeps-volk bezig was om de haven van 't Stryenfche Zas te

winnen , wierdt de fchuit door een dwarrel-wind zoodanig over zyde gefme-
ten , dat ze hellende veel waters inkreeg. De Prins fprong in aller yl uit de
koets, en viel met zyn byhebbende gezelfchap in den flroom, en terwyl hy
zich ter redding a^n een touw vafthoudt, komt 'er een geweldige golf, die

hem daar af rukt , en te gelyk met zynen getrouwen huisgenoot Hilken naar

den grond dryft.

Dus eindigde Jan-Willem-Frifo Prins van Oranje en Naffau, op eene onty-

dige en gantfch beklaaglyke wyze , zyne dagen, in den bloei zynes levens , nog
niet bereikt hebbende den ouderdom van vier-en-twintig jaaren : een Vorfl:

die , in zyne tedere jeugd , reeds zoo veele doorllaande blyken van wysheid ,

dapperheid , beleid en edelmoedigheid hadt gegeven , dat men de verwach-
ting hadt, dat hy by meerdere jaaren den hooglten top van eer en roem zou-

de bereikt hebben.
Zyn lichaam, in 't begin te vergeefs gezogt , wierdt eindelyk, naa ver-

loop van eenige dagen
,
gevonden en naar Dordrecht gevoert , van waar het

,

gebalfemt zynde , naar Leeuwaarden wierdt overgebragt, en met eene hecr-
lyke

, doch uitermatea droevige Lyk-ftaatfie in 't graf zyner Voorvaderen
gezet.

Willem-
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Willem-Karel-Hendrik-Frifo Prins van Oranje en Naflau, Heer van Breda,

iwam ,
gelyk hier voor gezegt is , omtrent zes weeken. naa zyn vaders fmerte-

Jyk afflerven ter wereld , en vervulde het gantfche Hof , 't gene in een diepen

rouw gedompelt lag , met eene overmatige blydfchap , haadien men de hoop
en verwachting hadt, dat deez' doorluchtige Spruit uit den afgeknotten Stam
voortfchietende , en met luifter opwafTende , eens den roem er^ heerlyk-

heid van het Naflaufche GeOagt weder zoude oprechten , en in dtszelfs vóo-
rigen bloeyenden ftant herilellen.

Deez' Prins volgde zynen vader op in alle deszelfs goederen , doch bleef,

gedurende zyne onmondige jaaren, onder het beflier van de Princes zyne moe-
der , en van den Landgraaf van Heflen-Kaflel , zynen moederlyken grootvader.

Hy wierdt, op den tweeden van Slagtrhaandt 1722, door de Staten van Gel-

derland benoemt tot hunnen Stadhouder, Opper-Veldheer ea Algemeenen Zee-

voogt, welke hooge bedieningen , ingevolge den gemaakten Laft-brief, hy in

Wynmaandt 1729 eerfl aanvaardde. In 't jaar 1731 wierdt hy door de Staten

Van Vriefland meerderjarig verklaart, en nam dienvolgens met veelé plegtig-

heid bezit van ^het Erf-Stadhouderfchap dier Provintié
;
gelyk hy kort daar

naa mede in 't bezit wierdt geflelt van het Stadhouderfchap der Provintié van
Groningen en van 't Landfchap Drente.

Wy hebben hier voor gewag gemaakt van de verfchillen , welke , even naa
het overlyden van Willem denllf. Koningvan Groot-Brittanje , over deszelfs

aanmerkelyke naalatenfchap , tulTchen Fredrik Koning van Pruiflen, en den
overleden Prins van Oranje , waren opgekomen. Zedert dien tyd waren 'er

verfcheide voorflagen tot een minnelyk Verdrag gedaan ,die telkens, dan van
de eene en dan van de andere zyde , wierden van de hand gewezen ,r 't gene
zoo lang geduurt heeft, tot dat eindelyk, in 't jaar 1732, door een plegtig

Traftaat van Verdeeling, dat groote werk, door de,Gemachtigden' van Fre-

drik-Willem Koning van Pruiflen en v;ah den Prins VanL_ Oranje , is afgehan-

delt, en aan ieder der verfchiHende: partyen.zyn aandeel in de gemelde erf-

fenis toegewezen. By deze overeëhkomfl; vielen meefl alle de heerlyke en an-

dere goederen in de Nederlanden gelegen, en daai:- onder,, de Stadt en het
Landt van Breda, te beurt aan den Prins van,Oranje ; ^elke"goederen dan ook
by de Algémeene Staten , als Uitvoerders van den uiterften wil des gemelden
Konings vtn Groot-Brittanje, volgens derzelver Befluit van den agt-en-

twintigften van Slagtmaandt 1733, aan den Prins zyn rpitgekeert en overge-

geven geworden. '
-.

•

Jn 't jaar.- 1733 wierdt de Prins door George den li. Koning van Groot-
Brittanje tot Ridder van den Koufleband benoemt, welk Ordens - teken hem
met de gewoone plegtighederi wierdt overhandigt; en op den vier-en-twin-

tigflen van Lentemaandt 1734 voltrok, hy, binnen Londen, zyn huwelyk
met Anna Kroqll-Princes van Groot - Brittanje , oudfte dochter des gemelden
Konings. Welk doorluchtig Echt-vcrbondt God met zyne allerdierb^aar-^e ze-

geningen wil agtervolgen, op dat het Huis van Naffan moge beftendigzyn-tot
in de verllC; fiaagellachten !

"

F 5
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VII. HOOFTSTUK.
Byzondere Befchryvrng der Stadt Breda, derzelver Opkomji

^

Verfterlang , Uitlegging , en gemeene Gebouwen»

BREDA een der oudlle en een der voornaamlle Steden van Brabant van
den tweeden rang , is gelegen in 't midden van 't Landt van dien naam

,

in een zeer aangename landsdouw , agt uuren ten Weften van 's Hertogen-
bofch , zeven uuren ten Ooflen van Bergen-op-Zoom , tien uuren ten Noord-
ooften van Antwerpen , en drie uuren ten Zuiden van Geertruydenberg.

Over deszelfs naams oorfprong wordt niet zeer getwift : men kan die 't al-

lergevoeglykfl afleiden van Brede Aa^ , om dat de rivier de Aa , door de za-

menvloeying met de Mark , zich aldaar 't breedfte uitftrekte ; en deswegen
zal men , als beuzelachtig , verwerpen 't gevoelen der genen die deze benaming
willen doen voortkomen van Bredentval, en daar van by verkorting, Bre-

daal, zoo als de Stadt nog menigwerf van 't onkundig gemeen genoemt
wofdt , of wel van Bredendam

,
gelyk Valerius Andreas fielt ; voor reden dier

benaming bybrengende , dat de grond om en by de Stadt zeer laag is.

Op wat tyd de Stadt Breda eerfl is gebouwd , kan men met zekerheid niet

melden , om dat oude Gedenk-fl:ukken , die men voor handen heeft , niet ver-

der gaan dan tot de twaalfde Eeuw, wanneer dezelve reeds als een Stadt be-

kent Haat. Men zoude dienaangaande meer licht en kennis hebben, indien

niet de Stads oude Schriften , met 't Stadhuis, tot een onherftelbare fchade, in

't jaar 1534, door de vlammen verteert waren. Alleen wordt gewaagt dat

Witger, de IV. van diea naam en zeyeade Graaf van Stryen, Breda, alwaar

toen-



VAN BREDA. L Boek. VIL Hooftjluk. 47

toenmaals niet dan geringe VifTchcrs woonden, vi^clke, wegens de grootte BreJ.Rrtn:

en breedte der wateren, hen aan dien oort hadden nedergezet, en zich met
de vifchvangfl geneerden, in 'c jaar 888 tot eene Stadt zoude hebben ge-

maakt , en die met Wallen doen omgraven.

Eer wy tot de verdere Befchryving der Stadt Breda overgaan, zal 't niet

ondienftig wezen voor af te befchouwen den oorfprong en loop der twee
Rivieren welke die Stadt befproeyen , te wccen de MarK en de Aa.

De Mark, of Merk, begint te Koekhovcn, een gehucht onder MerksplaSj
gelegen in 't Kwartier van Tur-nhout , 't gene daar van den naam voert, en
loopt van daar langs Hoogflraten, Meerfel, Scrybeek, Galder en Ginne-
kcn , door de groote fluis , m Breda. Deze rivier was eertyds veel wyder en
dieper dan die nu is , en wierdt by die van Hoogftraten , van 't Bofch aldaar

,

belchouwt op de wydte van zeven voeten; van daar tot by den Stry wiel, flaande

op de fcheiding van Breda en Hoogftraten, op vier-en-twintig voeten , en van
daar nederwaarts hoe langer hoe breeder.

Over de vaart dezer rivier is dikwils verfchil ontflaan tufTchen de Heeren
en Wethouderen van Breda en Hoogftraten, en nog laatft, in 't jaar 1550,
wanneer 'er geding zynde ontftaan voor den Kancelier en Raden van Brabant

te Bruflel, by vonnis van den vier-en-twintigften van Wintermaandt 1554
wierdt gewezen, dat die van Breda voortaan zouden gehouden zyn, in de
rivier de Mark alle beletfel , 't gene de fcheepvaart eenigermaten kon hin-

deren , af te doen, en dienvolgens alle boomen, ftronken, paaien en ftaalen

weg te ruimen, en te gedoogen dat een ieder ongemoeit daar op en over

mogt vaaren. In 't vervolg van'tyd is deze rivier boven de Stadt merke-
lyk verlandt , zoo dat men tegenwoordig naauwelyks met een bevracht fchip

kan komen tot aan 't Dorp Ginneken, omtrent een half uur van Breda
gelegen.

De rivier de Mark de Stadt doorftroomt hebbende , neemt haaren loop ne-

derwaarts voorby ter-Heyden , Zevenbergen , den Oudenbofch en Stant-daar-

buiten, alwaar zy haaren naam verandert, en de Barlaak, gemeenlyk de
Blaak , wordt genoemt. Van daar verder vloeyende , neemt zy den naam
van Appelaar aan, naa 't Diep den Appelaar, 't gene in den jaare 1598 is

ingedykt, en loopt voorby Nieuw-Gaftel en den Fynaart,in de Dintel,dic van
daar verder langs Dinteloort of Princelandc flroomende , zich in 't Volke-
rak ontlaft. Door middel van deze rivier wordt de fcheepvaart van Breda naar

Holland en Zeeland met veel gemak en geringe koften bevordert, en de on-
derlinge koophandel op die wyze aangekweekt. •-> .' ;-.;

De Aa, nu Weer of Weegreys , in 't jaar 1273 Weegreefe genaamt, heeft

haaren oorfprong uit twee aderen ; de eene boven Loenhout, Zuidelyk, en de
andere boven Weftdoorn, Noordelyk uit de heide komende. Deze rivier

loopt van daar door Zondert en Rysbergen , alwaar zy den Kaarfchotfchen
watermolen doet omwenden , en viel voorheen in de Stads Veften , voorna-

mentlyk dienende om den grooten watermolen te doen maaien : het overige

water , 't gene door den watermolen niet kon verzwolgen worden , liep doof

twee kanaalen , beide nog in wezen , in de Stadt ; waar van 't eene
,
genaamt

de Gampelfche Gracht , boven de Tolbrug , en 't andere , de Donk genoemt

,

beneden de Tolbrug, zich in de Mark ontlafteden.

De Weerreys of Aa hadt dus geene gemeenfchap met de Mark, dan bin-

nen de Stadt door de twee gemelde kanaalen, en 't gene door den watermo-
len doorging, en mede in de Mark viel. Doch die van de Moer-neering bin-

nen Breda ( die voor omtrent hondert en twintig jaaren een vaart hadden ge-

graven uit de moeren by Zundert, welke voorheen omtrent 't gehucht Over-Aa,
een weinig beneden den Kaarfchotfchen molen , in de Weerreys viel, maar die

in 't jaar 164.6 langs de Hage wierdt verleydt, en een kwartier uurs boven dé
Stadt, gelyk nu nog, in de Weerreys valt:) hunne zware Turf-fchuiten langs

dezelve niet konnende in de Stadt brengen, waren zy genootzaakt, naa dat

zy hunne vaart met de Weerreys hadden vereenigt , even boven de Stadt een

kanaal te graven
,
gemeenfchap hebbende met de rivier de Mark , om hunne

fehuiten langs dien weg in de Mark, en dus verder in de Stadt te voeren.

Boch alzoo dat kanaal aan beide zyden , zoo tegen de Mark als tegen de Weer-
reys,
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reys, eene fchutting hadt, bleef de Weerreys altyd, zonder haare wateren

met die van de Mark te vermengen, haaren eigen loop behouden tot den

jaare 1682 , ten tyde der laatfte verfterking van Breda; wanneer men, onder

voorgeven dat door de Weerreys te veel llib en zand in de Vellen wierdt ge-

voert
,
goedvondt, den loop vv^elken die rivier van alle oude tyden hadt ge-

heel en al te floppen, en dien , door 't voorgemelde kanaal, boven de Stadt in

de Mark te leiden ; zoo dat die twee rivieren , op die wyze te zamengevoegc

,

en met een zwaren lleenen beer van de Stads Vellen gefcheiden , door de

groote iluis thans in de Stadt llroomen. Door deze afleiding van ae Aa zyn

deszelfs twee fprankels , de Gampel en de Donk, mede t'eenemaal afgefne-

den , en krygen 't water alleen door den gewoonen vloed uit de Mark. Ue
Gampelfche Gracht heeft door middel van een Huis in de Stads Velten, om-
trent den Feilen oort, zyne uitwatering wel behouden, maar de Donk loopt,

aan 't einde van den Haagdyk tegen den wal te niet.

Den loop dezer twee rivieren dus befchouwt hebbende , keeren wy weder
tot de befchryving der Stadt Breda. Deze Stadt was in haare eerfle omwalling

veel naauwer dan zy zich nu vertoont, beflaande alleen den grond van ue

oude Waterpoort af, tot agter 't oude Beggyn-hof, heden nog de binnen-

Stadt genaamt , welke van de oude Lombaart- of Eind - poort , tot voorby de

oude Gafthuis-poort, met kleine Muuren en Torens is geveft geweeft , waar
langs men de rivier de Mark met geringe koflen hadt omgeleidt , om tot

een graft voor die vefting te ilrekken: konnende zulks nog eenigzints afge-

nomen worden uit 't Handvell gegeven by Rafo van Gaveren , Heer van
Breda, in 't jaar ii9o,waarby hy den Poorteren en Lieden van Breda m voor-

recht geeft, dat zy mogen nemen KafTey-gelt, ten haaren oirbore, cm de

Poort te beterm:

Naa dat Jan van Polanen, Heer van de [,eck, de Stadt en 't Landt van
Breda, in den jaare 1350, by koop van den Hertog van Brabant hadt verinre-

gen , heeft hy begonnen de Stadt met hooge Muuren en Blokhuizen te beilui-

ten; ten welken einde hy, in 't jaar 1355, den Poorteren 't reent verleende

om hunne Accynzen te mogen hoogen en nederzetten, om datzy de Poorte zou-

den vejien en Jierken ; welk werk omtrent 't jaar 1410 eerll is voltroki-.en

in een bynaa ronde gedaante, gelyk in de nevenflaande Kaart, gefchctft naa
die gene welke heden nog op 't Stadnuis wordt bewaart , te zien is. In dier-

voegen was de Stadt gefterkt met Blokhuizen of Torens met tichelen ge-
'

dekt (van dewelke heden nog een is overgebleven, namentlyk de Gevange-
toren , aan 't einde der Molen-ftraat : en onlangs was 'er nog een in wezen

,

welke diende voor een Poeder-toren of Kruid-magazyn, flaande omtrent de
Waterpoort-ftraat op de Stads oude Veile, doch die in 't jaar 1702 is afge-

broken, en op wiens grond eenige nieuwe huizen gebouwd zyn.) Verders
hadt de Stadt hooge fteene Muuren en Poorten, mitsgaders hooge en op-
gaande aarde Wallen, binnen en buiten de Muuren, met breede Bogen ne-

vens dezelve: zoo dat de breedte der Muuren met de Bogen en Wallen, van
de Water-poort af tot het Beggyn-hof, en verder, was van drie roeden.

De Stadt aldus omvefb zynde, hadt drie voorname Poorten; als i. de Gaft-

huis-poort, flaande ahvaar nu de Gafthuis- of Bofch-brug is ; 2. de Lombaart-of
Eind-poort, ter plaatfe alwaar tegenwoordig de Ginnekcns-brug is gelegen-;

3. de Tolbrugpoort, die naar de Stads zyde eertyds gefterkt was met twee
ronde Torens , welkers grondveften tegenwoordig nog in wezen zyn : mits-
gaders nog twee mindere Poorten, de eene aan 't einde der Molen-ftraat, waar
door men ging naar het Kloofter van St. Katarinen-dal , en van welke men nog
heden , in den muur naaft de Gevangen-toren , de overblyfzels ziet ; en de an-
dere, geftaan hebbende aan 't einde der Waterpoort-ftraat , nu gemeenlyk het
Water-ftraatje genaamd , doch niet meer in wezen. Kort daar naa wierden de
Bruggen van den Haagdyk over beide de armen van de Aa , namentlyk van
St. Meerten aan den Feilen - oort , van Gampel , en van Donk , met Poorten
gelloten, en in de Mark, agter den Burgc, een Draai-boom gelegt. In 't op-
graven van den dyk aan de rivier de Mark, alwaar in 't jaar 1620 een ftee-

ne beer wierdt gelegt , zyn nog ontdekt de grondveften van een oud huis-

kcn , waar in de Boomiluiter voormaals heeft gewoont. Boven dien was 'er

nog
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nog een Poort ftaande in 't hekelwerk op den Dam aan de groote fluis , ag-

ter de Vifchmarkt, van welke Poort in de Stads Reekening van 't jaar 1559
wordt gewaagt , mitsgaders de jaarlykfche wedde van den Portier aldaar ver-

antwoort.

Voor de drie gemelde Poorten der Binnen-Stadt zyn van oude tyden af drie

Voorlieden geweeft , te weten het Gafthuis-einde , fiet Ginnekens-einde , en

de Haagdyk , die van tyd tot tyd aldaar zyn aangelegt en gebouwd. Deze drie

Einden meer en meer bewoont en volkryker wordende, zoo hebben de Hee-
ren van Breda geftadig de Borgeren aangezet , om die mer wallen en graf-

ten binnen te lluiten; ten welken einde , in 't jaar 1512, Meerten Thomas-
zoon van Oelkens-Plaat , een beroemd Landmeeter, naar Breda wierdt ont-

boden , om te komen overflaan , op wat wyze de nieuwe Omgraving gevoegelykfl

zoude konnen ondernomen worden. En naa een ryp overleg en onderzoek

der verfcheide ontwerpen , is eindelyk de graving der nieuwe Wallen om de

Buiten-Stadt begonnen den elfden van Herfllmaandt 153 1. De afgebroke hui-

zen , die op de rooying der nieuwe Wallen Honden , en de weggegrave erven

zyn van Stads-wegen betaalt , of daar voor renten op het lichaam der Stade

verleden. De Borgeren hebben , tot hulp en vordering van dat werk, veele

en verfcheide laften en fchoten toegellaan. Die van den Haagdyk gaven in

't byzonder daar toe, gedurende den tyd van zes jaaren, jaarlyks een-honderC

en veertig guldens , en die van de Gallhuis- en Ginnekens-einden , ieder een-

hondert guldens. Graaf Hendrik , als Heer van Breda , verfbrekte in den tyd

vart vier jaaren , dat de graving duurde
,
jaarlyks zes-hondert guldens ; en de

Dorpen der Baanderye gaven insgelyks tot dat einde, in agt paayen, negen
duizent guldens.

Naa dat de nieuwe Veften waren voltrokken , heeft men in 't jaar 153Ö
begonnen de oude Muuren , Torens en Poorten af te breken , waar mede men
vier jaaren is bezig geweeft, en zyn de erven der Binnen - wallen ten behoe-

ven der Stadt verkogt , of in erf-cyns uitgegeven ; ten welken einde de Bur-

gemeefireren den grond der gemelde Wallen en Binnen-veflen hadden doen
meeren , om aan een ieder zoo veel erf, als agter derzelver huizen of erffe-

niiicn was gelegen , of by koop of op cyns te konnen vergunnen. De nieuwe
Gaftnuio- of Bofch-poort, met deszelfs Bruggen, is aangelegt in het jaar 1537

,

de nieuwe Ginn ekens-poort in 't j^r 15385 en de nieuwe Haagdykfche-poort
in 't jaar 1546. Middelerwyl wierdt in 't jaar 1542 een begin gemaakt met
het planten der Olme heefters op de Wallen.

De Stadt dus , door die nieuwe Omwalling , met de Buiten - einden vereenigt

zynde, is in dien itaat gebleven , uitgezondert eenige kleine veranderingen en
verbeteringen in 't begin der Nederlandfche Beroertens daar aan gedaan, tot

den jaare 1578, wanneer men begon dezelve merkelyk te verflerken en mee
Bolwerken te omringen j ten welken^einde de Magiftraat de volgende Afkon-
diging liet doen.

„ Alfoe van weghen fyne Ex'^^ en der Stadt van Breda befloten is fekere

„ nyeuwe Bolwercken te maecken, ende defe Stadt te fortificeren , foe men daer

„ af aireede in dwerck is : Soe wort van sHeeren ende der Stadt Breda geor^

„ donneert ende bevolen , Dat alle de ghene die onder de vyer gehoude Ven-
„ delen fyn , ende voorts alle andere die onder defelve Vendelen nyet en fyn

,

„ tfy man oft vrou, gheeflelyck oft wereltlick , oudt oft jong, nyemant
„ bynnen defe Stadt uytgefcheyden , fchuldich fullen fyn in perfoene aen de
,, Bolwercken voirfz:, daer hen dat gewefen fal worden, te comen wercken,
„ oft yemanden boven de xv jaeren oudt ende daer toe bequaem fynde te

,, feynden , met halve Vendelen teifens , fmorgens precife ten acht uren met
„ dluyden van de poortclocke , ende daer te blyven tot elf uren toe , ende naer

„ noen precife wederom met dluyden van de voirfz: clocke ten een ure , ende
„ daer te blyven tot favonts dat men de poortclocke luy t , fonder voor de ge-

„ pafte uren , tot dat men gelycker hant met 't Vendel afgaet, te vertrecken , op te

„ pene van een Str. telcke reyfe , foe wel naer noen als voor noen , ende foe wel
„ die voor de ure vertreckt als die na de ure compt, te verbeuren , tot des Rots
„ beheef daer onder die Defaillant behoirt, ende daerenboven noch enen dach

,t te moeten wercken: merfoewye abfentfal blyven , fal daer mede telcke

G „ rey»
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„ reyfe , foe wel voor noen als na noen , verbeuren vyer Strs. eens , oock tot

„ behoef als voir, wel verilaende dat de ghene die onder de Vendelen voirfz.

„ nyet en fyn , by de vyer Corporalen van defelve Vendelen onder wyens
„ wycken fy gefeten fyn

,
geordonneert fal worden , om by hen te weten met

„ welcke Corporaelfchappen en onder wat Rot elck fchuldich fal fyn opt werck
„ voirfz. te comen ende te wercken. Aldus gepubliceert op ten yerflen dach,

„ in Meerte anno xv'^ Lxxviij. „
Om welke koften goed te maaken , men genootzaakt was eenen buitenge-

woonen honderften Penning om te flaan, mitsgaders op allerlei waaren ea
koopmanfchappen , buiten de Stadt gevoert wordende, eene nieuwe Be-
lafting te flellen. Naaderhant heeft Prins Maurits , in 't jaar 1622 , de Vefting-

werken der Stadt insgelyks zeer vermeerdert , en daar aan gebragt nog vyf
groote Hoornwerken ; als een voor de Gafthuis-poort , een voor de Ginnekens-
poort, een voor het I3olwerk agter het oude Kloofler, een voor de Haagdyk-
iche-poort , en een voor het Kafteel.

In dier voegen zyn de gemelde Werken, zoo onder de Spaanfche als de
Staatfche regeering gebleven , tot dat eihdelyk Willem de III. Prins van
Oranje, Heer van Breda, in 't jaar 1682,, de oude Veftingwerken geheel en
al heeft doen ter nederwerpen , en de Stade op eene gantfch andere wyze doen
verfterken, in die gedaante waar in men die nu ziet, en gelyk die hier ne-
vens verheelt ftaat. Ter uitvoering van dat gewichtig werk deed de Prins

een groot getal krygsbenden rondom de Stadt het veld betrekken, die alle

in den arbeid aan de Veften wierden gebruikt, tot welkers vordering de
Stadt en 't Landt van Breda drie-en-zeventig duizent guldens verftrekten. By
deze nieuwe Omwalling zyn de drie Stads-poorten eenigzints verplaatft , en voor
ieder derzelve een ruime Wapen-plaats gemaakt. Ter zelve tyd wierdc mede
aan de Haven nog een kleine Poort gebouwd , alleen voor de voetgangers

,.

om langs de rivier de Mark , alwaar men te voren met een fchuit wierdc'

overgehaalt, den vryen uitgang te hebben. Dit Poortje, gemeenlyk het Wa-
ter-poortje genaamt, moet niet vermengt worden met de oude Water-poort,
die eertyts ten einde der Waterpoort-ftraat , aan de Stads oude Veften ftont.

De Stadt op de gemelde wyze vergroot en gefterkt zynde, heeft in haaren
omtrek omtrent vyf duizent fchreeden, enbegrypt in zich meer dan vyftien-

hondert huizen , behalven de Barakken , wdive van wegen het gemeene Landt

,

tot huisvefting van het krygsvolk, daar in gebouwd zyn. Zy heeft drie

voorname Markt-plaatfen ; de Groote Markt , gelegen in 't midden der Stadt,

welke van eene aanzienelyke lengte en breedte is , en waar op zeven voorname
Straten uitkomen, de Vee-markt, en de Haver-marktj mitsgaders omtrent
vyftig , zoo groote als kleine. Straten, namentlyk

:

lu de Bimen- Stadt:

De Kater-ftraat

,

St. Anne-ftraat,

Gafthuis-ftraat

,

Veemarkt-ftraat

,

St. Jans- of Veter-ftraat

,

Molen-ftraat

,

Hal-ftraat,

Oude Hout-markt,
Nieuwe Hout-markt

,

Éindpoort-ftraat

,

Ridder-ftraat,

Kar-ftraat

,

Kerk-ftraat

,

Korte Brutc-ftraat,

Lange Brug-ftraat

,

Tolbrug-ftraat

,

Steenbrug- of Nieuw-ftraat

,

Waterpoort-ftraat

Oude Veft,
Viflcher-ftraat,

Vifchmarkt-ftraat

,

De Haven, of oude Kaay,
Kraan-ftraat

,

Cingel-ftraat

,

School-ftraat

,

Reiger-ftraat , of Kerkenhuiskens,
Kafteels Plein.
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/// de Biiïten-Stadt

:

Gaflhuls einde

,

Doel-flraat

,

Bouwerye-ftraat

,

Pasbaan

,

Nonnenveldt

,

Keyzer-flraat

,

Vingerhoet-flraat

,

Akker-fhraat

,

Hooge Barakken,

Ginnekens einde,

Zwaan-flraat,

Bleik-ftraat,

Haagdyk

,

Rozemaryn-ftraat

,

Gampel-llraat

,

Gampelfche Barakken
^

Feilen Oort,
Donk-flraat

,

In Vlaanderen, enz.

Zout-fhraat

,

Nieuwe- of Prince-Kaay.

Verfcheide dezer Straaten, voornamentlyk de Kater-ftraat, VifTcher-ftraatj

Nieuw-ftraat en andere, waren voormaals , byzonder ten tyde als de Graven van
Naflau, Heeren van Breda, hunne vafle woonplaats aldaar hielden, met veele

groote Edellieden huizen verciert , te weten die van Elderen of Renefle , Af*
lendelfc , Brecht , Hocrom of du Blioul , Conroy , MafTchereel , Gruter , Waalwyk,
WefTel , Wardenburg , Wyngaarden , Bruhezc , Steelant , Pigghen , Monteris

,

Haansberg, en meer andere. Onder deze munteden boven alle uit de huizen
van Elderen , AfTendelft en Brecht, welke deswegen verdienen wat nader be-

fchouwt te worden.
Het huis van Renefle, mede genaamt van Elderen ,

gebouwd door de Heereli

van dien naam , fbont aan de Noord-zyde der Reiger-ilraat : het zelve was zeer

oud, en wierdt omtrent den jaare 1500 bezeten by Fredrik van Renefle,
Heer van Many en Mal , DrolTaart der Stadt en Lande van Breda. Dit huis

was voormaals het grootfl:e en aanzienlykfte gebouw der Stadt, en befloeg

den gantfchen grond, beginnende van de Wefl:-zyde van 't Hof van Holland,

tot voorby de Herberg de drie Morianen. Doch in laatere tyden is het zelve

,

by de erfgenamen van het Huis van Elderen , verkogt, en daar naa tot zes by-

zondere wooningen verordent , welke thans nog uitmaaken 't grootfl:e gedeelte

van de Noord-zyde der Reiger-flxaat.

Het huis van Afl'endelft, een der oudfl;e Ridder-huizen vaft Breda, met eenen
iiitfl;ekenden toren , fliaande aan de Wefl:-zyde der Steenbrug- of Nieuw-fliraat

,

wierdt omtrent 't jaar 1540 bezeten by "Heer Klaas van AflTendelft , Ridder,
Schoutet van Breda: welke huizinge, met deszelfs groote erven, naderhant by
de erfgenamen van den Heer van Kralingen, in 't jaar 1626, is verkogt aan

de Paters Minder-broeders, die dezelve, met toefl;emming van den Magifl:raat,

in 't begin des jaars 1631, hebben gefticht tot een Konvent van die OrdeUi,

Maar de gemelde Minder-broeders, naa 't herwinnen der Stadt in 't jaar 1637,
volgens de Verdrag-punten

,
genootzaakt zynde hun Klooflier te verlaten

,

hebben 't zelve, met toeftemming der Overheden, weder verkogt. Hec
voorgemelde huis befl:aat thans in drie byzondere wooningen, wordende de

eenc bezeten by den Advocaat Mr. Jan Cheeuws , de andere by den Rent-
meefler van 's Heeren Domeinen , Karel van Naarfl'en , en de derde by den
Schepen Jan Waalwyk.

Het huis van Brecht, een fchoon en fl;erk gebouw, fl:aande aan de Noord-
zyde van de Cingel-fl:raat , en flrekJcende agter tot aan de Vefl;en van 't Kaf-

teel , is mede zeer oud , en omtrent de dertiende Eeuw reeds bekent geweefl;>

Het tegenwoordig huis is in 't jaar 1525 gebouwd door Godevaart van Brecht,
Ridder , Heer vanDufl"en en Bailleriën ; van wiens erfgenamen het naamaals , by
koop als anderzints , aan verfcheide byzondere eigenaaren gekomen zynde , thang

wordt bezeten by den Overflien Lt. Michiel Samuël Meflral.

De overige Adelyke woonhuizen zyn meefl: alle , in den grooten brandt

van 't jaar 1534, door de vlamme vernielt, doch naderhant weder herbouwd,
en in 't vervolg van tyden door voorname luiden bezeten en bewoont ge-

weefl;.
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Het Stadhuis. .

Aan de Oofl-zyde der Groote Markt heeft van alle oude tyden geftaan 't

Raadhuis der Staat Breda , zonder dat men weet op wat tyd , of door wien 'c

zelve gebouwd is; hoewel men uit eenige oude gedenkflukken genoegzaam

kan afnemen , dat het door de eerfle Heeren van Breda moet gefticht zyn.

Dit oude Stadhuis is, op den drie-en-twintigflen vanHooimaandt 1534., met 't

grootft en 't beil gedeelte der Stadt , door de vlamme verteere.

Het tegenwoordig Raadhuis is , kort naa den brandt , op de oude grondfla-

gen in der haall weder opgebouwd. Het hadt voormaals van binnen die ge-

daante niet waar in men het heden ziet, zynde 't zelve toenmaals onder-

fcheiden in hooge en benede - vertrekken. Het hoog gedeelte beiloeg de

gantfche linker zyde van 't gebouw , eiji daar in de Voor-zaal , de Vierfchaar ,

de oude Schepenen-kamer, nu de Secretarye, de Griffie enz. Het beneden

vertrek aan de rechter zyde ,
gemeenlyk 't kleine Raadhuis of Vogelfank ge-

naamt, was met den grond der Groote Markt gelyk, doch is in laatere tyden

verhoogt, en met 't ander getimmerte geëffent zynde, gefchikt tot de ver-

gaderplaatfen van den Magiilraat en andere Collegien.

De Voorgevel heeft niets zonderlings om aan te merken , verbeeldende al-

leen een oud gebouw, 't gene de Overheden , door de volgende oorlogen en

ongelukken des tyds, verhindert zyn geweell in een beteren ftant te brengen.

Echter heeft men naamaals de binnen-vertrekken merkelyk verandert, en op
de agter-plaats een zeer fchoone Zaal , met nog eenige vertrekken voor den
Conciërge , de Stads Bibliotheek en andere doen bouwen.

Boven de Voor-zaal van 't Stadhuis is een zeer ruim en aanzienelyk ver-

trek , 't gene thans gebruil<^t wordt by 't Gilde der Schutteren , de Kolveniers

genaamt , tot 't houden hunner gewoone vergaderingen. Van deze en andere

kameren zal vervolgens, onder 't X'i^ Hooftfluk van 't tweede Boek,
naader en breeder gehandelt worden.

Tot de gemeene maaltyden , die voorheen by de Stadt wierden gegeven

,

was nog een byzonder huis, gewoonlyk het Tcir-huis genaamt , 't gene agter

den toren ftont , ter plaatfe alwaar nu 't Haverloopen uithangt , en nader-

hant verplaatfl is in 't huis de Noort , 't welk , met het daar agter ftaande

Kaats-fpel, in 't jaar 1536 van Stads-wegen verkogt is.
^

T>e Vleefch-hd.

Aan deWefb-zyde der Groote Markt , tufFchen de Korte Brug-flraat en de Rid-

der-ftraat , ziet men de Vleefch-hal, een zeer groot enflerk gebouw , zynen uit-

gang hebbende in de Kard-flraat. Dezelve is in 't jaar 1613 eerfl gebouwd ,

in plaats van de oude Halle , die voorheen aan 't einde der Hal-flraat ftont , en
die naaderhant tot een Zaai-hal is verordent

,
gelyk hier naa breeder zal gemeld

worden. De Voorgevel is van een tamelyke Bouw-orden , en de Poort van den
ingang vry aanzienelyk. Boven deze Halle hebben de Schutters van den Voet-
boog , of van St. Joris , in de Stads Schriften gemeenlyk de oude Schutten ge-

naamt , een kamer , die by den Magiilraat aan hen is vergunt tot het houden
hunner onderlinge byeenkomlten.

Het GoiLVirncment

.

Van de Groote Markt Noordwaarts afgaande komt met op het Kafteels

Plein (oudtyds de Deene-ftraat genaamt, naa de Deenen of Normannen, die

daar by het Slot Brunesheim gebouwd hadden ) een zeer ruime en aangename
wandel-plaats, met linde-boomen beplant, uitzicht hebbende op 't Kafteel en
den tuin van Valkenberg ; aan welkers Weftelyke zyde zich opdoet de woon-
plaats der Stadvoogden van Breda

,
gemeenlyk het Gouvernement genaamt. In

voorigc tyden hielden de Stadvoogden hun gewoon verblyf op liet Kafteel , al-

waar hen, zoo door dePrincen van Oranje, als ten tyde der Spaanfche regee-
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fing , een bekwame wooning wierdt vergunt. Doch Juftinus van Naffau , na-
nuirl3'kc zoon van Willem den 1. Prins van Oranje, de Stadvoogdye van Bre-

da in 't jaar 1606 hebbende bekomen, heeft kort daar naa omtrent 't Kafbeel

ecnige erven gekogt, en op derzelver grond een trefFelyk gebouw geftelt, al-

waar hy vervolgens, tot denjaare 1625, zyn verblyf heeft gehouden. In 't

vervolg vantyd, naa de herv.'i!!ning van Breda in 't jaar 1637 > hebben de Stad-

vongden geene vafle wooning gehadt, doch op den dercienden van Slagt-

maandt iftb'o, is het gemeld huis by den Raad van State, van Willem-Hen-
drik Graaf van Hoorn, en deszelfs gemalinne Vrouw Anna van Naffau, vbot
negen duizent zeven-hondcrt vyf-en-zeventig guldens gekogt, en voor 't toe-

komende gefchikt tot eene vafte en geftadige woonplaats der gemelde Stad-

voogden. Men ziet nog heden de wapens van den gemelden Juftinus en des-

zelfs huisvrouwe Anna van Meiode boven de Poort in fteen gehouwen ftaan.

Het huis zelf is een zwaar en fterk gebouw, voorzien met veele fraaye ver-

trekken, en zeer bekwaam om een talryk gezin te konnen huisveften. Aan
de overzyde van het Plein zyn de flaliingen en koets-huizen , en agter dezelve

jieeft men een aangenamen tuin.

'De Haven, Vijck-markt , Waa^e^ Kraait^ enz.

Van 't Kafteels Plein gaat men door de Cingel-flraat naar de Haven , wel-

ke door de rivier de Mark , vereenigt met de Aa of Weerreys , binnen de
Stadt wordt gemaakt, en van eene aanmerkelyke lengteen breedte is, aan

beide zyden verciert zynde van eene fchoone Kade met linde-boomen be-

plant. Voorheen was de grond aan wederzyde der Haven onbetimmert,
en ftrekte zich ten Ooften, binnen de Stadt, uit tot aan de Viflcher-ftraat

,

welke den naam heeft ontleent van de VifTchers die in overoude tyden hen
aliuer nederiloegen , en het eerfle beginfel aan de Stadt hebben gegeven ; en
ten Wellen, buiten de Stadt, tot aan 't laage Landt, 't gene telkens by een
hooge vloed wierdt overftroomt.

Naaderhant vindt men , en het blykt ook uit de Stads oudfbe Reekeningen
,

dattuffchen de Vifch-markt en de Tolbrug veele fcheeps-timmerwerven zyn ge-

weeft, die in 't vervolg van tyden, naa dat de Haagdyk met de andere buiten-

einden in 't jaar 1531 , door de nieuwe omgraving der Wallen, binnen de Stadt

was gefloten
,

plaats hebben gemaakt voor een reye fraaye huizen , welke om-
trent dien tyd aldaar gebouwd zyn. In 't jaar 1552 heeft men , langs de Oofl-

zyde van de Haven , begonnen eene Kade van blaauM^en fteen , daar toe van
Namen aangevoert , uit het water op te metfelen, die in 't jaar 15Ö3 eerft is

voltrokken , en gemeenlyk de Oude Kade wordt genoemt. En naadien de
Weft-zyde mede van tyd tot tyd wierdt verhoogt, en met huizen betimmert,
zoo vondt men goed aldaar insgelyks eene nieuwe Kade te bouwen , welke in

't jaar i6i3,ten tyde van Philips-Willem Prins van Oranje, Heer van Bre-

da , is voltooit , en deswegen den naam voert van de Nieuwe of Prince-

Kade.

Over deze Haven leggen twee fteene Bruggen , de Tolbrug en de Nieuwe of

Tlooge Brug. De Tolbrug , van ouds met twee torens aan de Stads zyde ge-

fterkt , is een werk van eene hooge oudheid , en reeds over veele eeuwen ge-

bouwd geweeft. Aan deze Brug wierdt eertyts 'sHeeren Tol ontfengen van de
fchepen die hooger de Mark opvoeren naar Hoogftraten. Op St. Leenaarts-

avondt 1530 is deze Brug door een grooten vloed, welke een gedeelte der Stadt

overftroomde, ingeftort, doch kort daar naa weder opgebouwd. De Nieu-
we of Hooge Brug is aangelegt omtrent het jaar 1550 , en in den jaare 1 698 t'ee-

nemaal vernieuwt , beftaande uit drie zware bogen , met eene wyde opening
in 't midden

,
gefchikt tot de doorvaart der fchepen , welke opening met een

dubbelde Valbrug wordt geiloten. Behalvendeze twee, zyn 'er binnen de Stadt

nog verfcheide andere fteene Bruggen over beide de rivieren , of derzelver

armen , van tyd tot tyd gebouwd : te weten over de Mark , de Ginnekens- of

Lombaart-brug , de Keyzers-brug, de Nonnen-brug , de Gafthuis- of Bofch-brug ,

de Doel-brug en de Steen-brug; en over de Aa, de St. Meertens-brug, de
Gampel-brug, de Donk-brug en de Brng by Markendale.
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Aan de Oofl-zyde van de Haven , by de Hooge Brug , ziet men de Vifch-markt

,

alwaar de Zee-vifch Moordt afgellagen en verkogt, welke omtrent 't jaar 1500

aldaar is gebouwd , op den grond van een gedeelte van 't huis van ouds het

Paradys genaamt, 't gene in den jaare 1492 te dien einde van Stads -wegen

is^ekogt. In 't jaar 1554 wierdt het Int -huisje daar by getimmer t, 't ge-

ne thans meefl gebruikt wordt by het Gilde der binnen-Voerlieden.

Omtrent 't jaar 1490 heeft de Magiftraat mede verfcheide Erven gekogt

,

zoo van Willem Egels als van Kerzyn Zeemants , en dezelve doen effenen en

ilegten tot een bekwaam Plein , waar op naamaals de Kraan is gebouwd. Aan
dit Plein flaat de Stads Waage, waarfchynlyk in den jaare 1355 eerft getim-

mcrt; want Jan van Polanen , Heer van de Leek en Breda, geefc op den

zevenden van Herfilmaandt van dat jaar aan de Stadt de Waage, om die by

baarcn Eedt te "jerwaren ter Poorten behoef en tot der Koopluiden behoef. Plet tegen-

woordig gebouw , 't gene niets merkwaardig behelft, is in 't jaar 1659 aan-

gelegt. Het boven-vertrek is door de Overheid vergunt aan de Schutters van
den Ed. Handboog , of van St. Sebaftiaan, tot het houden hunner gewoone
vergaderingen.

By de oude Vifch-markt , onder welke benaming de gantfche ftreek , daar nu
de Kraan, de Waage en de Vifch-markt gebouwd zyn, eertyts wierdt begre-

pen, was voormaals de Koren-markt gelegen, van dewelke reeds in 't jaar

1355 wordt gewag gemaakt. Hier omtrent moet mede gefhaan hebben de

oude Halle , welke door Jan van Polanen , Heer van de Leek en Breda , op
den zevenden van Herfflmaandt 1355, aan de Stadt is vergunt, volgens de
belending in den Brief vervat, in dier voegen dat die gelegen was by der Co'

renmarB, alrenacjl Jorys erve, dyemenbeit Matthys die Smit, aan dieOeJifide , enjam
Conincx erve was aen die IsJoertfide , en aen die Suytfide en aen die IVëflfide jlrecken-

de neffcm die Straie. Naa de nieuwe omgraving der Wallen in 't jaar 153 1,
by 't verleggen der Haven en 't wegruimen der Veften en Poorten die by
en omtrent de Vifch-markt voormaals geweeft waren , is die Halle , naa alle waar-
fchynlykheid , mede afgebroken , immers vindt men 'er naaderhant niet meer
van gewaagt ; en zedert dien tyd hebben de Dekens en Gezworens van den
Wollen-werke , of van de Laken-hal, welke , volgens de voorgemelde vergun-
ning , hunne Rechtbank op die Halle hielden , ook hunne vergadering op het

Stadhuis gehouden.

©^ Latynfche School.

In de Steenbrug- of Nieuw-flraat , heeft van oude tyden af geftaan de La-
tynfche School , zynde een zeer oud gebouw van weinig aanzien. Men weet
niet op wat tyd, of door wien dezelve is geflicht; alleen vindt men, dat ze
voor 't jaar 1500 reeds moet ingeftelt zyn geweeft, want omtrent dien tyd
bcfpeurt men uit de Stads oudlle Schriften , dat door den Magiftraat tot Rec-
tor dier Schoole is benoemt Jacobus Zevitius , toenmaals Beflierder der Latyn-
fche Schoole te Hoogftraten. Deze School is verdeelt in drie byzondere Claf-

fen, door een Reftor en een Conre£lor bedient wordende. Het opperbe-
Ilier derzelve flaat aan eenige Leden van den MagHlraat , die jaarlyks daar toe

verkoren worden , en by dewelke gemeenlyk de oudfte Predikant der

Nederduitfche Hervormde Gemeinte wordt gevoegt: dezelve zyn voor den
jaare 1742.

M"". Andreas de Bons.

D^ Paulus Snellen.

D»". Jan George van Son.

Thomas Ernfl van Goor.

M"". Sebaft: Jan van Meyers.
D. SamuelHoeufft, SS. Th. D'-.

Het Tuchthuis.

Aan 't einde der Ooll-zyde van de Hal-flraat, flont eertyts de oude Vleefch-
hal , waar van die ftraat nog heden den naam voert. Men vindt van dezelve om-
trent 't jaar 1490 reeds gewag gemaakt, wanneer ze belendt wordt, ten

Wellen van 't huis toeijuiaals tezeten werdende by Heer Willem van
Gaal-
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Gaallefl , eerfl Kanonnik , en naaderhant Deken van 't Kapittel te Breda , 't

gene in 't jaar 1639 is bekeert tot een Arm-kinderhuis. ]Naa de verplaatiing

dezer Vleefch-halle op de Groote Markt , is dit gebouw , in 't jaar 1 61 3 , veror-

dent tot een Zaai-hal , welk handwerk te dien tyd binnen Breda in een grootent

opgang was. JMaar naa het verval dier neeringe, bleef de Zaai-hal buiten

eenig merkelyk gebruik tot den jaare 1707, wanneer by de Regeerders der

Stadt en Lande van Breda wierdt befloten , om , volgens het 06lroy hen by de
Algemeene Staten verleent , binnen de Stadt Breda op te richten een Rafp- en
Tuchthuis , ter beteugeling van Dieven en Vagebonden, mitsgaders van
ondeugende en hchtvaardige Vrouwlieden ; welke heilzame inflelling ook in

dat zelfde jaar wierdt volvoert, en de gemelde Zaai-hal , met nog een gedeel*

teder nevensflaande huiztnge , op gemeene koflen
,
gebouwd en verordent

tot een Tuchthuis. Wat nu de regeering en 't belber van 't gemelde Huis
aangaat , zulks zal men ten vollen konnen zien uit 't volgend Reglement.

OBrqy van "'t Tuchthuis der Stadt en Lande van B red a.

e, De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Allen den genen, die

„ dezen zullen zien , ofte hooren lezen , Salut , Doen te weten , dat Wy ont-

„ fangen hebben de ootmoedige Supplicatie , aan Ons gepraefenteert uit de

„ naam ende van wegen Droflard, Burgermeefteren en Schepenen der Stadt,

„ mitsgaders Officieren en Regenten der Vryheden en Dorpen van de Ba-

„ ronnyc van Breda , inhoudende , hoe dat zy , tot beteugelinge van Dieven

,

„ Vagabonden en Bedelaars, die tropswys en gewapender hand langs het

„ Land lopen, tot groote fchade van de Ingezetenen ten platten lande, die

„ gedwongen werden alles te geven wat van haar geëifcht werdt, ende

,, by weigeringe, bevreell waren afgebrand ende t'eenemaal geruïneert te

„ zullen werden
,
genegen zouden wezen op te rechten een Rafp- ofce Tucht-

„ huis; Verzoekende , dat Wyhaar te dien einde zouden willen verkenen A6le

„ van Approbatie ende 06lroy tot het oprechten van het voorfz; Tuchthuis,

„ volgens het Reglement hier naa volgende geïnfereert.

Reglement voor het Rafp- ende Tuchthuis der Stadt en Baromiye

van Breda.

„ Over het welk, eerftelyk, zullen werden geflelt twee Regenten van
de Stadt , ende drie van de Baronnye , mitsgaders nog twee Regentinnen-

Moeders van deze Stadt , zullende die Regenten voornoemt refpeftive ree-

keninge doen van hun bewind alle jaaren , 's maandags voor den Vaflen,
ten overftaan ende voor den Stadhouder met de Commiflariflen en Sche-

„ penen dezer Stede in der tyd , ende die van de Baronnye , welke bui-

„ ten afgelegde of aangevangene adminiflratie van den voorfz. Huize , haare

rouleerende en gewoonlyke CommifTaris-tour hebben van de Baronnye

1)

51

„ voorgemelt ; ende zal de regeering ten dezen zynen aanvang nemen , on

„ der den Oftroye van Haare Hoog Mogentheden, met den dag van 't ver-

„ leenen van 't zelve.

IL

„ Zullen in denzelven Huize worden gebragt alle alzulke Delinquanten , als

„ by de Heeren van de Wet , daar toe gequalificeert , zullen werden geoor-

„ deelt voor zekeren tyd in dien te mogen werden geconfineert, gelyk mede
„ daar inne zullen werden gerecipieert alle Vagabonden , Landlopers en

„ Vreemdelingen, gezond lyfs zynde, ende met bedelen of anderzints, in

„ de Steden of ten platten lande onder de Baronnye
,
quaad of overlafl doen-

„ de, alvorens door de Magiftraten, des geregtigt, wezende geëxamineert

,

„ en vervolgens de plano gedifponeert, of dusdanige, en hoe lange zy in den

}} con-
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confinemente zullen verblyven; zullende ook alle die zelve voorfz. by de
Magillraten in de Baronnye niet gequalificeert om dien aangaande te difpo-

neren
,
praeparatorie werden ondervraagt ende gehoort , omme confecutive-

lyk door de Wet van de Stadt te wezen geoordeelt
,
gelyk boven gemeld.

il

ti

IIL

„ Gelyk mede daar inne zullen werden ontfangen Hoeren, geabandon-

neerde en andere roekelozen , zoo Vrouwen als Mans , oude en jonge per-

fonen , mitsgaders Quiflgoeden , en die van quade huishoudinge zyn , alle die

niet alleen wegens de voorfz. hunne eigene quade gangen , maar ook die

alzoo , met jufle en gefundeerde redenen haarer Vrienden , worden aange-

geven.

iV.

„ Indien men bevindt, dat in den Huize door dusdanige Geconfineerden

„ was gebroken van importantie , of dat zy andere grove Crimens hadder, ge-

„ pleegt , dat alsdan by de Regenten den Officier zal worden kennilTt: ge-

„ geven, op dat die van den Gerechte daar over, naar merite en bevind,

„ zouden konnen ftraf exerceren.

V.

„ Dat de Tuchtelingen vechterye , difobediëntie , luiheid of andere" ongere-

„ gekheden plegende en begaande aan iemand der Suppooften van den Hui-

„ ze, of onder hen zelfs, zullen, naar merite van dien, ter difcretie van de

j. Regenten, mogen werden geflraft , met touw-, met ftoc-, of met roede-

„ flagen , aan een geeflel-paal of blok daar toe opgeregt ; of ook , naa dat

„ het hoog loopt ende verre gaat, dat men dezelve zal vermogen te ftellen

„ te water en te brood , in eenen hoek van een kelder eenige dagen opgeflo-

„ ten, ja zelfs dat zulke zullen mogen werden geflelt op eenen roofher van

„ fcherpe eyken ribben, mede daar toe in een kelder gemaakt, zoo lange,

„ ende eer tyd en wyle toe, dat genoegzaam vermurwt, bcteringe beloven en-

„ de mede bewyzen.

VI.

1, Dat verder binnen denzelven Huize zullen worden geflelt een deugt-

„ faam en vroom Binne - Vader en Moeder , die , met een goed en trouw

„ Knecht en Meid, de Tuchtelingen en Geconfineerden behoorlyk zullen op-

„ paffen , dienen ende bezorgen , ende daar voor ftichtelyke Gebeden doen

„ des morgens ende des avonds, tulTchen tyd ook acht gevende, dat voor

„ ende naa den eeten behoorlyk v/erde gebeden , ende dat daarenboven de

„ voornoemde Vader en Moeder des Zondags, en op andere hooge vaft-

„ gefielde ende geordonneerde Bede-dagen, in aanhoor van dezelve, zullen

„ lezen ende doen ftichtelyke vermaningen en predikatien.

vn.

„ De Tuchtelingen ende Geconfineerden zullen, naar hunne bequaamheid,

„ zoo men bevindt , kaarden , fpinnen , of anderen gepermitteerden arbeid

„ en werk doen, omme daar uit, zoo veel mogelyk, te konnen hebben

„ nodig onderhoud, als volgt.

Vin.

„ Zondag of Feefl-dagen, gezouten of gekookt Vleefch of Spek, Boonen ,

„ Kool ende een ftuk Roggenbrood van ruim een vierdeel pund, 's avonds'

„ Karenmelk met Havergort, en twee faeden Roegenbrood met Boter of Kaas.

IX. 's Maan-
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„ 's Maandags 's morgens twee flukken Brood met Boter of Kaas , s'mid-

j, dags graauwe Erweten met vet en azyn , en twee flukken , als 's morgens

;

„ 's avonds een pint Karenraelk met Roggenbrood gekookt, en twee flukken,

,, als voren.

X.

„ Dingsdags 's morgens als voren; 's middags witte Er^\''eten met falie ge»

„ kookt, ut fupra.

XL

„ 's Woensdags 's morgens, ut fupra; 's middags Potje - beuling met vet

„ daar over , en twee flukken Brood met Boter of Kaas ; 's avonds een pint

„ Karenmelk met Havergort , en een dubbeld ftuk als voren.

XII.

„ Donderdags 's morgens, als voren; 's middags Stokvis met weinig boter

,

„ met een vierendeel Brood met Boter of Kaas ; 's avonds Karenmelk , als voren.

XIIL

„ Vrydags als Dingsdags.

XIV.

„ Zaturdags 's morgens , als voren; 's middags een pint Karenmelk met Haver*

„ gortj s'üvonds als 's Maandags.

XV.

j, Den Drank zal zyn voor yder des daags anderhalve kanne Bier , van een

„ gulde tien fluivers de ton, behalven op Feeft- en drie Kermis-dagen, wan-
„ neer zy een anderhalve kanne Bier zullen hebben , van zes guldens de ton.

XVI.

,, Zullen ook werden verzorgt van een Bultzak met twee dekens , benef-

,, fens klederen tot nooddruft, alles, naar opkomende goeden of dieren tyd,

„ te verminderen of vermeerderen , en by de refpeftive Regenten , naar

„ voorvallende gelegentheid van zugt of ziekten der Tuchtelingen en Ge*

„ confineerden te reguleren.

„ Welk Reglement voorfz: , naa alvorens daar op ingenomen te hebbert

„ de Advifen, zoo van den Raadt van State als van den Raadt van Brabant,

)) Wy hebben geapprobeert ende geconfirmeert , gelyk Wy 't zelve in alle

„ zyne Articulen approberen en confirmeren mits dezen ; mits dat de on-

„ koflen zullen moeten werden gedragen voor een derde by de Stadt, erl

j, voor twee derde by de Baronnye van Breda; ende dat de Regenten van het

„ voorfz. Rafp- of Tuchthuis niet aanfpreekelyk of fchuldig zullen zyn , in-

„ dien iemand van de Tuchtelingen, willende uitbreeken gewapenderhand,
„ en in 't oppoferen tegens de Regenten van 't voorfz. Tuchthuis of haare

„ Bedienden , tot haare verweeringe wierde gekwetfl, en daar van mogte
„ komen te overlyden. Confenterende en Oflroyerende dienvolgende aan de

„ voorgemelde Supplianten, het voorfz. Rafp- of Tuchthuis te mogen op-

„ rechten op het Reglement hier voren geïnfereert : Laflende ende beve-

H ,j len-
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„ lende voorts allen ende eenen iegelyken dien het aangaan mag , de Sup-

plianten het volkomen efFeft van deze Onze Approbatie ende Oftroy te

doen ende te laten genieten ; want Wy zulks bevonden hebben tot geruft-

heid ende fecuriteit van de goede Ingezetenen , ende tot inteugeling van de

kwade en ondeugende Menfchen , dienflig en nootzaakelyk te wezen. Ge?
geven in denHage, onder 't Cachet van den Staat, de Paraphure van den Heer

„ Prajfiderende in Onze Vergaderinge , en de Signature van Onzen Griffier ,

„ op den twaalfden January zeventien-hondert zeven.

s>

»)

)>

>»

( fFds geparapheert
, )

F. B. van Re ede.

(Onder Jlont,)

Ter Ordonnantie van de hooggemelde
Heeren Staten Generaal

,

(£« ivas geteeke»ty )

F. Fagei,.

Op dit Tuchthuis hoort men den vermaarden Dichter Pieter Nuyts, dus

zingen :

Pam feros, Tigrefque domat^ tumidofque Leones.

Hier firaft min na virdienjï, de Boosheên , de euveldaden y

En alles y ivat de ruft van Stadt en Landt beroert.

Hier brengt men weer te recht ^ door firengheid en genade ^

^t Geen ivierdt , door wangedrag, van 't fpoor der deugd vervoerf.

Het oeffenen van firaf en tucht dempt fnoode zeden
,

En baart de Feiligheid van Lieden , Landen , Steden.

Gevaugen-Htiizen. ^

Binnen de Stadt Breda zyn nog twee byzondere Gevangen huizen : het

een, ilaande aan 't einde der Molen -ftraat op de Oude Veft , is nog de

eenige overgebleve Toren waar mede de Oude Stadt in 't jaar 1350 , door

Jan van Polanen, Heer van de Leek en Breda, is begonnen omvefl en gefterkt

te worden. Deez' Gevange-toren behoort aan den Heer van Breda, en wordt
bewoont by een Cipier , door den Droflaart aangellelt wordende. Op den-

zelven worden in hegtenis geflelt alle de Misdadigen, die, zoo in de Stadt als

in 't Landt van Breda , uitgenomen Óofterhout en Rofendaal , worden gevat

,

en voor de Schepenen van Breda te recht geflelt. Het ander , zynde een

fraay en flerk Gebouw, wierdt op 't bevel der Algemcene Staten, in 't jaar

168+ , aan 't einde der Gampelfche Barakken, omtrent de Haagdykfche-
poort

, gefticht , en verordent tot eene ' Gevangenis voor de Bezetting en 't

verder Krygsvolk zich binnen de Stadt ophoudende. In 't zelve heeft de

Geweldige-Provoofl , die by den Raad van State wordt benoemt , zyne huis-

velting.

2)^ Cafthtth-Velden met de Tnighidzen., enz.

Niet verre van daar, tuflchen de Haagdykfche- en Ginnekens-poortea

,

tegen de Wal, ziet men een zeer ruim vierkant Plein , omringt met een dub-
belde reye van olme- en linde-boomen

,
gemeenlyk de Gafthuis-Velden ge-

naamt , om dat de grond toebehoort aan 't Gafthuis van Breda , welke by de
laatfte Omwalling der Stadt, in 't jaar ifiSa, op 't bevel van den RaadVan

Sta-
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State is ingenomen , en tot een Wapen-plaats gemaakt , waar op de Bezetting
thans nog jaarlyks in den krygshandel wordt geoeffent. Aan de Oofl-zyde
van dit Plem , op den linker oever der rivier de. Mark , liaan twee groote
Tuighuizen, welke aldaar in 't jaar 1,68 i zyn gebouwd , en waar in 't nodig
Gefchut en 't verder Oorlogs-tuig van 't gemeene Landt wordt bewaart. Aan
de Well-zyde flaan mede twee zware Gebouwen, zynde het eene een groot
en fterk Kruid-niagazyn , aldaar in 't jaar 1Ó99 geftelt; en het ander, 't Labo-
ratorium of 't Werkhuis der Bus-fchieters , waar jn alle foorten van- Krygs-
vierwerken bereidt worden.

*De groote IValer-mokn en Sluis.

By dit voorgemeld Plein is , in 't jaar 1543 •>
^^"^ tyde van Reynier Prins

van Oranje, Heer van Breda, begonnen gebouwd te worden de groote Wa-
ter-molen , wiens gelyk in de Nederlanden niet wordt gevonden. Dezelve
beftaat uit vier molens

,
gaande met drie paar Steenen , behelzende , binnen de

muuren , de lengte van een-hondert en tien , en de breedte van veertig voe-

ten. Het onderfle gedeelte is van witten arduin-fleen opgemetfelt, en heeft bo-

ven de molens vier verdiepingen , en drie byzondere zolders , elk ter lengte

en breedte voor gemeld , als mede verfcheide kamers en andere gemakken , tot ge-

bruik en gerief der Molenaaren, en der genen die daar verders woonachtig
zyn. Voor dat de Huizinge en 't Molenwerk wierdt gemaakt , was men af-

gefproken , dat de Heer van Breda zoude bekoftigen al 't gene tot de Molens
en 't Molen-werk nodig was, en de Stadt 't gene tot derzelver Blok-huis en
flerkte behoorde. Deez' Molen maalde voorheen alleen op 't water der rivier

de Aa of Weerreys , doch nu , naa de vereeniging van de Mark en Aa buiten

de Stadt, op 't water dier twee rivieren. Aan de Oofl-zyde van de gemelde
Water-molen , in den Wal , legt de groote Sluis , welke voormaals twee bogen
hadt, ieder breedt negentien voeten, doch die in 't jaar 1700 ingeflort zynde,
weder is herbouwd , alleen met eene opening ter breedte van omtrent agtien

voeten. Door middel van deze Sluis kan men, in tyd van nood, 't water
der twee buiten de Stadt vereenigde rivieren, de Mark en Aa, fchielyk doen
Ileigeren , en 't gantfch omleggend Landt overflrooraen.

De Stadt Breda voert in haar Wapen drie zilvere S'* Andries Kruiflen op een
rood Velt , in die gedaante als hier voor (laat afgebeeldt. Door wien of op
wat tyd dat Wapen aan die Stadt is gegeven , kan men met gene zekerheid

bepalen ; hoewel het , naar alle waarfchynlykheid , zeer oud moet wezen , want
men vindt reeds de drie Kruiflen verbeeldt op 't Zegel, waar mede 't groot
Voorrecht, by Heer Hendrik den III. aan die van Breda in 't jaar 1252 ver-

leent , bezegelt is. Het is echter te vermoeden , dat de meefle Steden en Plaat-

fen onder 't Graaffchap van Stryen behoort hebbende, toteene eeuwige ge-

dachtenis van den ouden ftronk waar uit zy voortgefproten waren , met eeni-

ge verandering hebben aangenomen de Wapenen van Stryen , beftaande in drie

roode S'" Andries Kruifl'en op een goudt Velt ; en dat Breda uit dien hoofde

voert drie zilvere Kruifl'en op een rood Velt : Bergen-op-Zoom mede drie zil-

vere Kruifl'en op een rood Velt , met een groen heuveltje daar onder : de
Niervaart of de Klundert, drie goude KruiflTen op een zwart Velt: Zevenber-

gen , drie roode Kruifl'en op een goudt Velt : Almonde drie goude Kruifl!en op
een zwart Schilt : Dubbelmonde, drie zwarte Kruiflen op een zilver Velt f

Driemylen, drie zilvere Kruiflen op een zwart Velt: Wieldrecht, drie zilvere

Ki-uiflTen op een blaauw Velt : Willemn:adt, in 't onderfte kwartier , drie roo"

de Kruifl!en op een zilver Velt; en Dinteloort, of Princelandt , drie zilvere

Kruiflen op een rood Velt, met een Poft-horen in 't midden.

II 2 Het
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Proevm
11.4.

Het Kajleel.

Gedurende 't verblyf der Deenen of Normannen te Breda, hebben de Hee-
ren van Breda waarfchynlyk hunne woonftede gehouden te Zundert op 'c

Huis te Laar , 't gene nog eenigzints is af te nemen uit den Sticht-Brief van
Thoor, van den jaare 992, over welken, onder meer anderen , mede als ge-

tuige heeft geftaan G. de Zundert , dien Vrouw Hilfondis Gravin van Stryen

aJdaar haaren Kaftelein noemt : maar naa dat Hendrik Heer van Breda 't Ka-
fteel.



T
i.W.

^ -au 4' "^>ji^

I /

p3

u-

^ 4,'



Huis te - — ~ •"- "<-«»»»-" "*•• "»-"^ ouv-nL-Dner van.

Protvtn Thoor, van den jaare 992° over welken , onder meer anderen, mede als ge-

D. 4- tuige heefc geftaan G. de Zundert , dien Vrouw Hilfondis Gravm van btryen

aldaar haaren Kaftelein noemt : maar naa dat Hendrik Heer van Breda t Ka-
neel,
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ileel , 't gene voormaals by de gemelde Deenen omtrent de rivier de Mark
was gebouwd, in 't jaar 1124 hadt ingenomen , en deszelfs Torens en Sterk-

rens ter neder geworpen, hebben zyne nakomelingen hun hof op den Burgc
geliüuden ; naa welken Burgt , Brunesheim genaamt , eenige jongere zoonen
der Ileeren van Breda, en laatft nog Arnouc van Loven , by 't leven van
zynen broeder Heer HcndriK van Herftal, den nanm gevoert hebben: en
zomwylen ook wel op 't Slot te Scoten, 't gene voornamentlyk blykt by den
uicerllen wil , door Hendrik den III. Heer van Breda, in 't jaar 1246. ge-

maakt, waar by hy eenige voordeelen vergunt aan de Kapellanye in zyn huis

te Scoten , onder beding , dat als liy of zyne nakomelingen hun verblyf aldaar

niet hielden , de Kapellaan gehouden zoude zyn den dienfl in de Parochie-

Kerk te doen.

Dit Slot plag te leggen binnen de Wal en Gracht van 't tegenwoordig Ka-
fteel , ter plaatfe daar 't Reiger-bofch , 't gene gedurende de belegering van
't jaar 1624 by die van de Stadt is afgehouwen, gedaan heeft, en waar van,
omtrent een eeuw geleden , nog overig waren de grondpalen van de Brug,

nevens.de rivier de Mark, en eene diepte, toenmaals genaamt de Kokenwiel,
en by 't gemeld Bofch de grontveften der vervalle muuren , die eenigen .tyd

te vuren, in 't verleggen der Haven, waren afgebroken.

Jan van Polanen , I leer van de Leek, een ryk en machtig Heer , de Stadt en
't Landt van Breda van den Hertog van Brabant by koop liebbende verkre-

gen , heeft dea ouden Burgt omver geworpen , en daar omtrent in 't jaar

1350 begonnen een ander Kafteel te bouwen , 't gene in den jaare 1362 eerfl!

voltooit is , en waar van men heden nog een vierkanten hoek - toren , mee
een ftuk van 't fud gebouw, by de Kapelie van 't Kafteel ziet ftaan.

Het nieuw Kaflcel of 't binnenfbe Hof, 't gene het Donjon genaamt wordt,
en met eene byzondere gracht omwatert is , heeft Hendrik Graaf van Naflau

,

Heer van Breda, begonnen te timmeren in 't jaar 1536, onder 't beftier vail

den beruchten Italianfchen Bouwmeefler Bologne, die een groot gedeelte van
't zelve, namentlyk alle de Gebouwen en Vertrekken aan de rechter zyde van
den inging, met de groote Zaal, nog voor 't overlyden van dien Graaf,
voorgevallen den zevenden van Wynmaandt 1538, heeft voltooit. Reynier
Prins van Oranje , Graaf van Naflau , heeft naa zyns vaders dood den bouw
merkelyk gevordert ; doch naa zyn ontydig fneuvelen is dat werk , eerft om
de minderjaarigheid van Willem den I. Prins van Oranje , en vervolgens we-
gens den langdurigen oorlog en wiflelvalligen ftant der Stadt van Breda,
gantfch onvolmaakt blyven leggen , tot dat eindelyk Willem de III. Prins van
Oranje, naamaals Koning van Groot - Brittanje , 't overig gedeelte aan
de linker zyde van den ingang, door den vermaarden Bouwmeefler Romans,
naa 't bewerp van den ouden bouw, heeft doen optimmeren, onder wiens
opzicht 't zelve ook in den jaare 1696 t'eenemaal is voltrokken. Een koftelyk

en uitmuntend Paleis, wiens gelyk in de Nederl^inden niet wordt gevonden,
en 't gene deswegens waardig is wat nader befchouwt te worden.

Van 't buitenfte Plein, gemeenlyk 't Kafteels Plein genaamt, kamt men langs

een Brug, leggende over de gracht welke 't Kafteel van de Stadt fcheidt,

door eene zeer franye Poort , die met veel Lof- en Beeldwerk , als mede met de
Wapens van Keizer Karel den V., van Hendrik Graaf van Naflau, en van
zyne gemalin Claude de Chalons, Princefl"e van Oranje, verciert is, op een
zeer groot Voor-p'ein , met linde - boomen beplant ; van waar men ter lin-

ker hand over een fteene Brug , bezet met de Wapens van Reynier , Willem

,

Philips-Willem en Maurits , Princen van Oranje
,

gaat naar de Poort van 't

Binnen-Kafteel ; boven welke Poort men in de voorgevel ziet een ruime NiflTe,

voormaals verordent om daar in 't Stantbeeldt van Graaf Hendrik te plaat-

fen , waar boven men deszelfs Wapen , en daar onder deszelfs voornaam
HENRICUS in gulde letteren , nog tegenwoordig ziet : hier door gegaan
zynde , komt men op een vierkante Binnen -plaats, lang hondert zeven-

en- dertig, en breedt twee-en-negentig voeten, omringt van eene ope Galderye,

welke tien voeten breedt , en onderfteunt is door blaauwe arduin-fteene Pylaa-

ren van de Dorifche Bouw-orden , tuflchen welkers kapiteelen veele Hooftftuk-

ken van Roomfche Keizers , als mede van Griekfche en Romeinfche Krygs-
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helden en Wysgeeren, op de wyze van Medaillons,, geplaatfl zyn. Oridef,

deze Galderye wierdt nog onlangs tot eene gedachtenis bewaart de vergulde

wagen , waar mede Prins Willem de I. , twaalf jaaren oud zynde , op den
zesden van Herfftmaandt 1544, inde Nederlanden gekomen is.

Aan 't einde van deze Plaats, recht over de Poort van den ingang, ziet men
een heerlyken Trap , mede van blaauwen arduin-flecn zeer konftig gemaakt

,

throons-gewyze overdekt , en met verfcheide Pylaaren van de bovengemelde
Orden onderfteunt , mitsgaders met veele Beelden , Wapens en Lofwerk ver-

ciert, langs welke men door verfcheide wegen opklimt in een zeer groote en
ruime Zaal, geheel op Pylaaren geveft, die de gantfche agter-zyde van 't Ka-
lleel beilaat,, en hondert zes-en-zeflig voeten lang, en negen-en-dertig voeceii

breedt is : uit 't midden dezer Zaale gaat men neder in de Kapel , door Prins

Reynier gebouwd , welke Anna van Egmont Gravin van Buuren , eerfte ge-

malin van Prins Willem den L , door Gregorius Silvius, BilTchop van Raguza,
Vicaris van Robert van Bergen Biiïchop van Luyk , heeft doen inwyden met
een Outaar, ter eeren van Godt Almachtig, van de H. Maagd Maria, en
van alle de Heiligen ; waar van 't Stichting- feefl zoude invallen op den dag
van Maria-Hemelvaart.

Van deze Zaal gaat men verders door twee groote opflaande deuren in eene
Galderye , die , even als beneden , de gantfche Binnen-plaats omringt , insgelyks

onderiteunt van blaauwe arduin-fteene Pylaaren van de lonifche Orden , wel-
ke omtrent een derde in den muur gevat zyn , en tufTchen M^elke men de ven-

fters geplaatfl: heeft. Agter deze Galderyen , zoo boven als beneden , heeft

men een menigte van pragtige Vertrekken , waar in , onder andere cieraden

,

uitmunten de zeer koflbare en konftig met goud en zyde doorweve Tapyten,
verbeeldende de oude Graven en Gravinnen van Naffau, als mede de Prmcen
en PrincefTen van Oranje, Heeren en Vrouwen van Breda, alle bynaa levens

grootte , te paard zittende.

Boven deze Vertrekken is nog een derde verdieping , op dezelfde wyze
als de twee andere , beftaande uit eene Galderye , mede {leunende op arduin-

fteene Pylaaren van de Korintifche Orden , die insgelyks omtrent een derde in

den muur gevat zyn , met veele Vertrekken en Kamers tot gebruik der Huis-

genoten en andere Bedienden van 't Hof.

Beneden , bezyden de Kapel , vertoont zig nog de vierkante Hoek-toren

,

met een ftuk van 't oud getimmerte , het eenig overblyfzel van den Burgc
door Jan van Polanen, Heer van de Leek en Breda, in 't jaar 1350 gebouwd

;

waar in tegenwoordig de Keukens, Kelders, enz. van 't Hof geplaatft zyn.

Tegen 't voorlle Plein, of den ingang van de Stadt in 't Kafteel, ziet men
rog een Galderye, welkers voorgevels eertyts verguldt waren. Deze Gal-

derye heeft de lengte van hondert vyf-en-vcertig , en de breedte van zcs-en-

twintig voeten , en ruft op vier-en-dertig Pylaaren van blaauwen arduin-fteen;

waar aan ten Ooften , op de wyze van een Bolwerk , uit de gracht , by Hen-
drik Graaf van Naüau, is opgetogen een zwaar en fterk Gebouw, genaamc
't Blokhuis of 't Bolwerk van 't Kafteel , met eenen uitftekenden Toren , die

genoemt wordt het Plombe , voor dezen de woonplaats van Graaf Hendrik
,

van Prins Reynier, en van Prins Willem, die 't Donjon hielden voor de Vor-
ften en Heeren welke hen kwamen bezoeken ; en aan de andere of Weft-zyde

,

insgelyks een hoog Gebouw , alwaar de Reeken-kamer van 't Huis van Naftau
wierdt gehouden, zelfs ook ten tyde der Spaanfche Regeering, by afgezon-

de Raden, van 't jaar 1568 tot 1577, en van 't jaar 158 1 tot 1590.

Van 't midden dezer Galderye gaat men recht naar den Water-molen , die

op 't water van de Mark maalt. Deez' Molen is by Graaf Hendrik mede Bol-

w^erks-gev/ys uit 't water opgebouwd , en boven met veele Kamers en Vertrek-
ken voorzien, alwaar de Markgravin van Zenette, de Graaf van Buuren, voor
zyn vertrek naar Loven en zyne vervoering naar Spanje , Prins Maurits en
Graaf Philips, eenigen tyd voor 't jaar 158 1, hun verblyf hebben gehouden.
By dezen Water-molen, tenWeften, is door Prins Reynier gebouwd een zeer

uifo'ope ruim Tuighuis , v/aar in een groot getal Gefchut en veelerhande Wapentuig
da Prince {g geweeft , de Heeren van Breda toekomende ; onder andere veel oud metaal

'^3^^'vi'
Kanon, waarmede de Koning van Hongaryen 't Huis van Naflau, wegens

'"'
dien-
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dienften tegen de Turken , voormaals heeft vereert ; desgelyks vier-en-veertig,

zoo groote als kleine ftukken metaal Gefchut, die Ferdinand Koning van Ka-
Ililiën aan Graaf Hendrik in 't jaar 1^31 hadt gefchonken , welke alle naa- Cotfirr.eUn

maals, op bevel des Hertogs van Alba , daar uit genomen en vervoert zyn. •^"'^'» '^'=«

Dit Wapcnhuis dient thans tot een Magazyn voor 't Krygs-tuig der Algemeene
Staten.

Nevens dit Magazyn loopt de uitwatering van den Water-molen , waar langs

men uit de rivier de Mark allen oorlogs-voorraad met weinig moeite en koflen
door de Sluis kan aanvoeren. Hier door wierdt eertyts binnen gehaalt 't ver-

maarde Turf-fchip , waar mede 't Kafteel , en vervolgens de Stadt Breda , in 't

jaar 1590, verovert zyn. Men ziet nog heden aan de Ooft-zyde van die gracht,

omtrent den agter-hof van 't Kafteel , eenige blaauwe arduin - fteenen in den
muur uitfteken , tot een gedenk-teken , zoo men zegt , dat 't Turf-fchip aldaar

heeft gelegen. Aan beide de zyden dezer Sluis , tegen de Haven , ftaan nog
twee groote ronde Gebouwen, waarvan 't eene tot een Kruid-magazyn , en
't ander tot 's Lands Turf-huis wordt gebruikt.

Van 't Binnen-Kafteel Ooftwaarts
,

gaat men over een Brug , die in 't jaaf

1739, op 't bevel des Princen van Oranje, over de Stads Gracht is geflagen ,

in den vermal-celyken Hof van Valkenberg, dus genaamt, om dat voorheen al-

daar een Vogel-huis ftont, 't gene den naam van Valkenberg voerde. Graaf
Hendrik heeft dat Huis in 't jaar 153 1 doen afbreeken, en daar aan veele Erven
gekogt, om, eenen wyd-uitge (trekten Tuin voor 't Kafteel te maaken. Dcez'
Hof, beflaande omtrent die mergen lands , beftaat thans in een groot Perk , om-
heint van hooge beuke-haagen ,' en in zeventien byzondere Palm- en Gras-per-

ken verdeelt, in ieder van welke een wit gepleifterd Scantbeeldt geplaatft is.

Ten Noorden hééft men een Terras uit den grond opgemecfelt , lang drie-

hondert en twintig fchrceden, breedt zeftien en hoog zes voeten, beplant met
eene dubbelde reye hoog-opgaande linden; waar aan zich ten Ooften opdoet
een dichtbewaffen Bofch van linde- en beuke - boomen , in veele wandel-
paden doorfneden. Ten Zuiden was voorheen een klein Bofch , waar in bui-

tengewjDone hooge en zware boomen ftonden , 't gene door den feilen ftorm-

windt ^ op den eerften van Herfftmaandt 1717, t'eenemaal vernielt zynde,
in 't volgende jaar weder is herplant, en in vier, door haagen afgezonderde,

vierkanten verdeelt. In 't midden van den Hof ziet men een vifchryken Vy-
ver, nevens welken gebouwd is de huizinge van Pergamont , aldus gcnaaraf
naa dèszelfs Stichter Jan de Boubert

,
gezegt' van Pergamont , Groot-Kamer-

ling van Graaf Hendiik; naa wiens affterven, op den eerften van Wynmaandc
1550, dat huis aan den Heer van Breda is gekomen , die het nog bezit. Dit
Valkenberg verftrekt den inwoonderen van Breda voor een aangenam,e wan-
delplaats , welkers gelyk in geene Stadt der Vereenigde Nederlanden wordt
gevonden.

Aan de Zuidweft-zyde van 't Valkenberg, omtrent de Poort van den ingang,
vertoont zich nog een groot vierkant Gebouw met een Binnen-plaats , behel-

zende de wooning des Tuinmans, de Stallingen en Koetshuizen van 't Plof,

als mede een ruime en welgefchikte I^aatsbaan , die zyn uitzicht heeft op 't

Kafteels Plein. Ten Ooften was voorheen de Bouwerye \'an den Heer van
Breda, waar van de Bouwerye-ftraat nog liedenden naam voert, met de no-

digt; Stallen voor paarden en heeften : doch voor eenige jaaren is 't Bouwhuis
gefchikt tot een.bekwame wooning, en ten voordeele van den Heer verhuurt.

ïn 't jaar 1741 is dit huis, op 't. bevel des Princen van Oranje , verkogt.

Agter 't Kafteel , Noordwaarts , tuffchen 't zelve en de kleine Warande , van
ouds Amelenberg genaamt, is het Belcrombofch geweeft, 't gene met ftaket-

fels was omheint en befloten, en waar in veele Harten en Reen wierden on-

derhouden , verftrekkende tot een Diergaarde of Park voor het Slot. Men
ging derwaarts door de agter-poort van 't Kafteel, langs een dubbelde Laan van
ype-boomen , waar nevens een Palmafie-baan was. Dit alles is , in 't begin der
Belegering van 't jaar 1624, by die van de Stadt afgehouwen en geflecht : men
ziet echter heden nog op een heuvel een agtkant fteene Speelhuis ftaan , 't

gene in den jaare 1 620 is gebouwd ; voor en nevens 't welke men in 't vervolg
van



«4 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE
van tyd weder eenige dreeven of laanen van eyke- en linde-boomen , tot cIc-

raad en eene aangename wandeling heeft geplant.

Naam-lyjl der St\v>- en Slot voogden ï;ó» Breda.

1567.

De Heer van Schouwenberg.

1568.

Pieter van Quaderebbe , Ridder , Heer
van Berchem.

1572-

Adriaan d'Etournel , Heer van St.

Remy.

1577-

Francifco Verdugo.

1578.

Jonkheer Roelof van Stakenbroek.

1581.

Claude van Barlaimont , Heer van Haul-
tepenne.

1583-

Camillo del Monte,

1585.

Odoardo Lanciavecchia.

1590.

Karel van Heraugier.

1606.

Juftinus van Naflau.

1Ö25.

Claude de Rye, Baron van Balanjon.

1630.

Jan de Maifieres , Heer van Chault,
Vallen , Noiret, enz.

1030.

Gomar Fourdin.

i<537.

Frangois de l'Aubefpine , Markgraaf
van Hauterive.

1Ö69.

Fredrik van Naflau , Heer van Zuyle-
Ilein.

1672.

Karel-Florentyn , Rhyn- en Wiltgraaf.

1677.

Jan-Theobald , Baron Weibnum»

i6g6.

Ernft-Willem , Baron van Salifch:

1713-

Willem, Prins van Heflen-KalTel.

1723-

Borchard , Baron van Rechteren.

1738.

Jan-Warner, Vryheer van Pallandc,

1741.

Fredrik-Jacob , Landgraaf van Heflen-

Homburg.

Vni. HOOFT-
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VIII. HOOFTSTUK.
Bisfchryvlng van den Godscftenji , mitsgaders der Kerken , Ka-^

pellen j en andere openbare Geejielyke Gebouwen

binnen de Siadt Breda,

DE Inwoonders dezer Landen waren van oude tyden herwaarts
,

gelyli

hunne nabuurcn de Duvtfchers , zeer overgegeven aan den Afgoden-

dienft. Julius Csefar , in zyne Aantekeningen , zegt wel , dat de Duytfchers

noch Prieflers noch Offerhanden hadden , noch eenige Goden eerden , dan die

der menfchen zinnen onderworpen waren, en van welke zy dagelyks hulp en

baat ontfingen, gelyk de Zon, de Maan en 't Vuur; want van andere Goden
wiflen zy niet, ook hadden zy niet van hen gehoort: doch Tacitus, veel op-

lettender omtrent de zeden en pligten der Inwoonders van Duytfchlandt en

hunne aanpalende Gebuurén, getuigt, dat zy boven alles eerden Tuifto,en
zynen zoon Mannes , als de eertle grondleggers van hunnen Landaarde. Het
blykt ook dat de Duytfchers , in den tyd van Tacitus , al kennis der Romein-
fche Godheden gekregen hadden ; M^ant hy fchryft, dat zy van alle Goden
Mercurius 't allermeeil eerden. Boven dien hadden zy hunne eige byzondere

Afgoden , welke alle hier op te noemen ons te verre zoude afleiden, en

waar van door de naauwkeurige Onderzoekers der Nederlandfche Oudheden,
elders breeder en uitvoeriger gehandelt wordt.

Onder dit blinde Heidendom hebben de eerfte Bewoonderen dezer Landen
gelegen , tot dat het Chriften Geloof in deze Geweften is uitgebreidt. Men
houdt het gemeenlyk daar voor , dat Clement Willebrord , van wiens uiter-

ften wil hier boven gewaagt wordt, en die in 't jaar 736 of 739 ftierf, ge-

weefl is de eerfte Verkondiger van 't Chrlften Geloof in Taxandrië of TefTen-

derlandt. Dan daar mede wordt groot ongelyk gedaan aan de heilige Man-
nen , die veelehonderde jaaren te vooren aldaar de Chriftelyke Leere gepredikt

hebben : want niet lang naa de dood des Zaligmaakers , heeft Maternus 't be-

gin gegeven aan de Kerk van Tongeren , waar van het Chriften Geloof door
TefTenderlandt voort verfpreid is. Servaas , de X. BilTchop van Tongeren, dien

eenigen willen dat Bloedverwant van Jefus Chriftus zoude geweeft zyn , heeft

het waar Geloof getrouwelyk tegen de Arrianen , in de Kerk-vergadering

van Rimini, in den jaare 358, voorgeftaan. Deez' gevlucht zynde van Ton-
geren , om den inval der Hunnen, is binnen Maaftricht geftorven , en zyn zlyne

navolgers , 't zy onder den naam van BifTchoppen van Tongeren of van Maaf-
tricht, aldaar blyven woonen, ter tyd toe dat Huibrecht, de navolger van
Lambrecht, die van Dodo, den broeder van Alpaïs, byzit van Pepyn van
licrftal, vermoordt is, den Biflchoplyken Stoel in 't jaar 710 te Luyk geftelt

"leeft, waar onder 't Landt van Stryen vervolgens in 't Geeftelyke altyd heeft

__eftaan, totdat de nieuwe Biflchoppcn door Philips den II. Koning van Span»
ïe in de Nederlanden ingevoert zynde, de Stadt en 't Landt van Breda
-len BifTchop van Antwerpen onderworpen is.

De oorzaak waarom Willebrord gemeenlyk de Apoftel van TefTenderlandt

genoemt wordt, vertrouwt men deze te zyn, om dat hy aldaar, als Afgezant
van den Paus , de inftellingen van Romen in de Chriften Kerken 't aller-

eerft ingevoert heeft ; gelyk omtrent denzelfden tyd ook in Duytfchlandt een
Engelfche Monnik , genaamt Bonifaas, eerft medehelper van Willebrord, en
daar naa Aarts-BifTchop van Ments , mitsgaders in Engelandt een Roomfche
Monnik, met name Auguftyn, omdat zy beide van den Paus van Romen
afgezonden waren, ook om die reden Apoftelen van Duytfchlandt en Engelandt
zyn genoemt geworden.

Deze Landen hebben dus in 't Geeftelyke onder de heerfchappye der

Roorafche Pauflen geftaan , tot dat Luther , in 't jaar 1517 , tegen de Pauflely-

I ke
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ke macht en de Roomfche Leer begon te prediken , als wanneer het licht def-

Hervorming in deze Geweften ook doorbraJv. Men vindt dat Hendrik Voes
en Jan van Efch, Auguftyne Monniken, de eerfhe zyn geweeft die in de Ne-
derlanden als Lutheranen geleden hebben, en om die Leere, op deneerflen van
Hooimaandt 1533 , te Bruirel levendig verbrandt zyn. De ervarentheid heeft

daar naa geleert , dat niettegenfbaande de ilrenge bevelen van Keyzer Karel en
van Koning Philips, en de wreede vervolgingen door de Onderzoekers des

Poly/lsr. Geloofs gepleegt , de genen die men Evangeüfcbsn noemde , echter vermenig-

Y"'F'" vuldigt , en als tegen de byl opgewalTen zyn.
* ^' "* In eene Reekening der Stadt Breda vindt men aangetekent , dat Ruardus , de

Onderzoeker des Geloofs , met de zynen , op den twee-en-twintigflen van Hooi-
maandt 1550, aldaar gekomen was om 't Kapittel te hervormen.
Te Breda wierdt de vervolging door de gemelde Onderzoekers ook begon-

nen in 't jaar 155Ó, wanneer Jan de Scheerder, anders genaamt Jan de Lefer,

aldaar om het Geloof gevangen wierdt ; welke in zyne belydenis voor den
DrofTaart , de Burgemeefteren en Schepenen , veele luiden binnen Breda woo-
nende, die van dezelfde gezindheid waren, bedragen heeft.

Deze Evangeüfchen hielden groote onderlinge gemeenfchap met hunne Ge-
loofs-verwanten binnen Antwerpen ; en naa dat derzelver Vergaderingen te

Antwerpen en te Breda , zoo binnen als buiten de Steden heimelyk gehouden
waren, zoo hebben zy , in Bloei- en Zomermaandt 156Ó , buiten Antwerpen,
mitsgaders buiten de Ginnekens-poort by Breda , in de Zandbergen, open-
baarlyk , en in de volgende maandt met een wonderlyken grooten toeloop ge-

predikt.

Op Dingsdag den twintigften van Oogftmaandt 1566 is binnen Antwerpen,
en Donderdags daar aan volgende, met nog twee dagen en nachten, de Beeld-

ftormerye te Breda gefchiedt, en niet geweert. En hoewel daar naa die van
den Hervormden Godsdicnft te Antwerpen te vrede waren , de Kerken die zy
in de Stadt ingenomen hadden te verlaten, en volgens 't Verdrag tuffchende

Hertogin van Parma en de verbonde Edeüieden op den drie-en-twintigften

van Oogftmaandt 1566 gemaakt, hunne Predikatien voorts te houden buiten

de Stadt op de gewoone plaacfen ; zoo heeft nochtans de Magiftraat dier

Stadt , om verfcheide redenen
,
geraden gevonden , hen , op den vier-en-twin-

Rtfdtit.der tigften dcrzelfdc maandt , daar toe plaatfen binnen de Stadt te vergunnen: 't

stjilt Bre- gene die van denzelfden Godsdienll binnen Breda, van Prins Willem, hunnen
Heer, dien de wyze der gepleegde Beeld-ftorming zeer mishaagde, niet heb-

ben konnen verwerven, niettegenftaande door hen het volgende Smeekfchrifc

wierdt overgegeven.

</j,

j) ^cn onfen Genedi(i^en lieere den Pr'mee 'van Oraengien , Grave van

„ Naffou, ^c. Htere van Breda, ^c.

„ Supplicéren in alder oitmoet ende venerencie Uwer Ex"^" goetwillige en-

„ de onderdanige onderfaten de Borgeren ende Ingefetenen van Uwer Ex""^"

„ Stadt Breda, door de openbare Predicatie van Gods Woordt, in ende omtrent

,, derfelver Uwer Ex"^" Stadt nu onlancx gedaeia, totte liefde van denfelven

5, Woorde ende van fyn heylich Evangelium beruert ende ontfleken fynde

,

„ ende verftaen hebbende, dat defelve begonlle Predicatie voirtaen gedaenfou-

„ de moeten worden buyten defelve Stadt , Dat Uwer Ex"^" gelieve te confi-

5, dereren ende te aenmercken de onbequamicheden ende inconveniënten daer

j, in gelegen, en die daer uut fouden mogen toecomen: Jn den yerften de

„ onbequaemheyt ende ongelegentheyt der plaetfe , mitsdyen de winter nu aen-

„ ilaende ende nakende is, Dat men nu aireede begonfl heeft de jonge Kyn-
„ deren in de godfalige Leere te leeren ende te onderwyfen ; dwelck , over-

„ mits de groote ongelegentheyt ende onbequamicheyt alnu foude moeten

„ werden geïnterrumpeert , Datter veel crancke Vroukens ende van kynde be-

„ vrucht fyn, denweicken het oick feer qualick mogelick fgude fyn foo verren

„ buyten te gaen. Dat het oick nyet wel gelegen en foude fyn, de cleyne

„ nyeuw geborene Kynderkcns buyten de Stadt , door coude , regen ende

„ wynt
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^, wynt te dragen , om defelve ten Doope te prefenteren , Dat het oick feer

„ forchelick ende periciiloosJoude wefen , want hoewel fy Supplianten van

„ Uwe Genad: wegen geaffecureert fouden fyn , foo fouden nochtans de

j,
quaetwillige van daer omtrent, als Boeren ende andere , ,by andere hatige

„ ende misgunflige, foo wel bynnenals buyten der Stadt, hen Supplianten en-

„ de de godfaiige Fredicatie des heyligen Evangeliums met veele leugenen

„ ende laiteringen befwarende , beruert ende opgeilooél wefende , hen Sup-

„ pjiancen verflooren ende oproer maecken mogen, eer dat men denfelven daer

„ in belet, of hen Supplianten daer tegens fuccours foude connen doen , Ende
„ en foude men fulcken hatigen ende misgunfligen, oft den ghenfen die fy daer

„ toe opmeren ende verwecken fouden mogen , nyet connen beletten , fy en

„ fouden by nachte de bouwinge ende tymmeringe, die by hen Supplianten al-

„ daer gemaeél fouden mogen worden , afbreken ende vernyelen , Uoor welc-

„ ke oirfaecken ende conlideratien oick foude mogen gebueren, datter vele

„ die de godfaiige Leere fouden hebben begonft te fmaecken , ende hen van

„ der Roomfche Religie afgefondert, hen felven hier toe oick nyet begeven-

,, de, fouden in een enckele godloosheyt mogen vallen. Alle 't welck des hier

„ voir geruert is , ende des meer daer in geconfidereert mach worden , by

„ Uwer Ex"'=" genadelick aenmerkende , Bidden ende fuppliceren defe Sup-

„ plianten. Uwer Ex"^" goede onderdanige onderfaten, feer oitmoedelick , dat

„ derfelver Uwer Ex"''" gelieve hen totte Predicatie van Gods Woordt ende

„ adminiflratie ende uutdeylinge van de heylige Sacramenten , ennigen Tem-
„ ple in der voirfz Uwer Ex-^'^" Stadt te gonnen ende toe te laten , als Marcken-

„ dale , oft ennige andere bequame , van de ghene die doch ledich ftaen , ende

„ geacht mogen werden als oft fe buyten de Stadt waren , naedyen dezelve

„ buyten het yerfte begryp van defelve Stadt Itaen ende gelegen fyn , Daer

„ by oick confidererende , dat defelve Templen tot dyen eynde geërigeert en-

3, de opgericht fyn , om den Godsdienfl ende de Gebeden daer in te doen , foo

',, als het van Gode in fyn heyhch Woordt bevolen is, het welck gheender

j, prefcriptie der tyden , door abuys van menfchen , en can onderworpen fyn

,

„ Ende dat fy Supplianten , borgeren ende ingefetenen Uwer Ex""^" Stadt voirfz

,

„ (Die in alle.behoirlicke gehoirfaemheyt willen Uwer Ex"^" onderworpen fyn,

„ foo als fy tot noch toe oick altyt geweefl fyn , ende vooirts begeren te bly-

„ ven) nyet en hebben misdaen waer door fy fouden mogen worden geban-

,, nen uut der voirfz Stadt gemeyne plaetfen , by honne voirouders geërigeert,

„ ende tot reparatie ende onderhoudinge van dewelcke fy luyde ende hon

„ voirouders altyt gewillichlick hebben gecontribueert, Dwelck dat voirfz is

„ de voirfz Supplianten oick verhopen des te beter van Uwer Ex"^" te mogen
„ vercrygen ,

gemerft fy verftaen dat die van Antwerpen , ende in meer ande-

,, re plaetfen, bynnende Stadt blyven hon Predicatien doende, Zal oick Uwer
j, Ex"^n gelieven te aenmercken, dat tghene des by hen Supplianten alnumit de-

„ fen verfocht wordt, fal dienen tot peyfe, vrede ende eendrachtigheyt van

„ den ganfchen Lande , want het kenlick is dat de menichfuldige feditien ende

„ beruerten om der Religie wille int Conincryck van Vranckryck honnen yer-

„ flen oirfpronck genomen hebben , uut dyen de Predicatien buyten de Steden

„ geordonneert waeren, foo alft genoech blyft uut den jammerlycken moort

„ tot VaiTy geperpetreert
,
gelyck men oick nu onlancx gefien heeft te Tho-

„ loufe, alwaer groote bloetflortinge onder de Predicatie by de vyanden der

„ waerheyt gedaen is geweefl , nyettegenilaende dat de gemeynte aldaer afTeu-

„ rance ende verfekeringe van den Coninck ende van alle de Staten des Lants

„ hadde, Aengefien dan defe petitie ende begeerte der Supplianten voirfz is

„ redelick, ende dienende tot gemeyn welvaert ende vrede des Lants, ende

„ befondere tot flichtinge van alle menfchen , ende tot grootmaeckinge des

„ Goddehcken naems , denwelcken men boven al eere ende dienft fchuldich is

,

„ foo bidden ende fuppliceren fy Supplianten feer oitraoedelick als voir , &c.

De Apoftille op den kant flaande, was van den volgenden inhoudt

:

„ Syne Excellentie gefien hebbende defe Supplicatie , heeft wel willen ver-

„ claren nyet te willen oft begeeren te contrarieren der Refolutie gegeven by

I 2 5, de
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„ de Hoocheyt van myn Vrouwe die Hertoginne van Parma Regente, op de

„ Supplicatie by de Heeren ende Edelen geprefenteert op tfayt van de nyeuvve
Predicatie, waeromme fullen die Supplianten hen daer na mogen reguleren.

Aft. , onder SynEx"^ name , tAntwerpen , tweeden dach van Septembri ijóö.
n

(Getekent)

GUILLE DE NASSAU.

Ondertuflchen hadt Prins Willem, op den vyfden van Herfftmaandt , van 'c

Stadhuis te Breda, in 't bywezen van den Schoutet, de Borgemeefleren en
Schepenen dier Stadt, doen verkondigen de volgende Religions-Vrede , om
binnen de Stadt en Lande van Breda agcervolgt te worden , ter tyd toe door
den Koning , by advies der Algemeene Staten van den Lande , of ook by den
Prins , anders zoude wezen vaflgeftelt.

,, Om van ons genedigen Heeren des Princen van Oraengien , Grave van
NafTau ende Heere van Breda , &c. ende van derfelver Syne Genad: Stadt

Breda wegen te verfien tegens alle diflenfien , tweedrachten ende difcorden

,

die om der Religiën wil bynnen defe Syne Genad; Stadt ende Lande
van Breda foudcn mogen opftaen , ende alle quaet ende inconveniënten

die gefchapen fouden lyn daer uut te ryfen , in tyts te obviëren , te ver-

hueden ende te beletten , foo is van Syns Genad: ende der voirfz Synre
Genad: Stadt wegen, tot peyfe, rufte, vrede ende eendrachtigheyt van
alle Syne Genad: goede onderfaten, voir defe tyr geordonneerc

, gcllatueert

ende overdragen.

„ In den yerften, dat nyemant, van wat ftate, qualiteyt oft conditie hy fy,

deen den anderen omt fayt van der Religiën , tfy van deen oft van dandere

,

oft in oft omd exerceren van defeKe, en fal mogen injuriëren, misdoen ofc

miflcggen , behynderen oft beletten , met woorden oft met wercken , oft in

enniger manieren , mer fal een yegelyck blyven ende hem houden mogen
in fyn Religie ende int exerceren van defelve , onbehyndert ende onbelet

van de ghene die van andere Religie fouden mogen fyn , oft van yemanden
anders: Ende in foo verre yemanden om fynder Religie wille, tware van
deen oft van dandere , by yemanden ennigen overlafl , hyndernifle uft belet

gedaen werde , foo fullen de Borgers defer Stadt , ende andere ons genad:
Heeren onderfaten , van wat Religie defelve oick mogen wefen , malcan-
der daer tegens alle affiflentie , behulp ende byllandicheyt doen , als goede
medeborgers ende mede Ingefetenen, tot confervatie van den gemeynen
peyfe , vrede ende eendrachticheyt , Ende oft geviele dat yemant den an-
deren met woorden oft met wercken injurieerde, fal de geinjurieerde fulcx

te kennen geven den Wethouderen , om daer aff de kennilTe te nemen
,

ende geflicht te worden , foo fy bevynden fullen te behoiren , tfy by correftie

van honne perfbonen , oft anderflins , fonder dat alfulcke geinjurieerde hem
daerom fal mogen wreken.

,, Dat de ghene van denyeuwe Religie, oftfoo mendefelve noemen macht,
hon Religie exerceren fullen moeten ter plaetfen die hen by de Overicheyt,
te weten by onfen gened: Heere voirfz , oft van Syne Genad: wegen be-

wefen fyn oft bewefen fullen worden , ende nergens anders.

„ Dat nyemant tot ennige Predicatien en fal mogen comen met ennige weer-

„ barige wapenen , darl alleenlick met hon dagelicx oft gewoonlick geweer,
„ te wetten Rappier oft Dagge.

„ Dat een yegelyck , foo M^el van deen als van dander Religie, gehouden
„ fal fyn te obtempereren en gehoirfaem te fyn de Ov^ericheyt, fonder by
„ yemanden yet te doen , te attempteren oft voirts te ftellen tegens de Or-
„ donn: ende bevelen van onfen gened: Heere voirfz , ende van Syne

Genad: Officiers ende Wethouderen , ende denfelven in alle manieren voir

te ftaen tot confervatie van den gemeynen welvaren , wel verftaende dat

tfelve nyet en fal fyn in prejuditic van deen oft van dander Religie.

„ Dat egeen Predikanten oft Minifters van deen oft van dander Religie,

„ en
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en fullen mogen predicken feditieufelyck ofc oproerlick, daer uut ennige fe-

ditie ofc oproer foude mogen ryfen ofc opftaen ; welverilaende , dat voir

geen fcditieufe ofc oproerige Predicacien veril.ien en worden , flraffingen

van de abuyfen oft erreuren in de Leeringe ofc Ceremoniën, oft tegens en-

nige quade feden, leven oft manieren; belioudelick dat 't felve gefchiede

,j fonder ennige injurieufe woorden.

„ Ende om eenen yegelycken wel geaflecureert ende verzekert te fyn

vrydick te mogen blyven in fyn Religie, foo wel in deen als in dandere,

foo neemt de voirfz onfe gened: Heere de Princé, alle Syn Genad; goede
Onderfacen, foo wel van deen als van dander Religie, in Syne Genad: pro-

teclie en fauvegarde , Bevelende mits defen allen Syne Genad: Officieren,

elcken peyfelick ende vredelick in fyn Religie te houden , fonder ter facc-

ken van dyen yemanden yet misdaen oft miffegt te mogen worden in en-

niger manieren , uitgeföndert de Anabaptiflen , die Syne Genad: hyer inne

nyet en wilt hebben begrepen.

,, Des worden oick van Syne Genad: wegen met defen feer fcherpelyk

verboden alle feditieufe ende opruerige fayten oft voorftellen , foo wel van

deen ais van dander parchye , foo dat in foo verre ennige fuicke gebuer-

den , defelve van Syne Genad: gepunieert ende geflraft fullen worden nae

exigentie van defelve.

„ Ende in foo verre yemandt contrarie den Ordonn: bovengefcreven

dede oft voirtflelde te doen , defelve als Infrafteurs ende Perturbateurs van
den gemeynen peyfe , vrede ende eendracht , fullen van den voirfz ons
gened: Hcere wegen, fonder ennich verdrach daer afF geftraft worden, tfy

metter galge , of anderfllns, foo als men nae exigentie ende gelegentheyt der

faecken oft deliften fal bevynden behorende.

„ Allet ghene des ende gelyck voirfz is onderhouden ende achtervolcht te

worden , ende een yegelyck hem daer nae te reguleren , totter tyt toe by
onfen alregened: Heere den Coninck, by advyfe van de gemeyne Staten'

van den Lande, oft oick by onfen gened: Heere den Prince voirfz, an-

ders geordonneert fal fyn. Onder ende achtervolgende welcke Ordonnan:

een yegelyck gehouden fal fyn hem te fubmitteren. ( En ivas getekent )

>j

ïj

LOUIS DE NASSAU.

{Onder flont)

Duer bevel van myn genadigen
Heer den Prince.

{Ondertekent)

Jacob Tseraertz. Michiel Piggen.

Jacob Vlas. N, Steelani.

Jan Vogelsanck.

Omtrent het begin van den jaare 1567 , naa den nederlaag te Ooflerweel ^ijolutnn

en de beroerte binnen Antwerpen , wierden de Predikatien overal in deze Lan- 1*'' ,*""^'

den verboden , ten welken einde Prins Willem , op den laatflen van Bloei-
maandt , te Breda het volgende Bevel tegen dezelve liet afkondigen , waar by
hy zyn ongenoegen tegen de oproerige Byeenkomflen , en den oploop die
eenige maanden te voren aldaar was voorgevallen, te kennen gaf.

„ Wilhelm, by der Gratiën Goidts Prince van Oraengien, Grave tot Naf-
i, feu enz. Heere tot Breda enz. Onfen Droflaert ende Schouteten der Stadt

„ ende Lande van Breda Saluyt. Om te verhueden dat in toecomende tyden
j, bynnen onfe Stadt en Lande van Breda gelycke oploop , rebellie ende be-
-,, ruerte als fekere maenden geleden in onfe Stadt van Breda ende daeromtrent

„ is gebuert , 'nyet en gefchiede, ende gefien hebbende dOrdonnantie by ende
I 3 „van

BrtJa,
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van wegen der Co: M' opten xxviij^" dach Mey toe Antwerpen gepubli-
'
ceert, Soe eeil dat Wy hebben geordonneertende geflatueerc, ordineren ea-

"
de ftatiieren by defen de Pun6teu ende Articuien hier nae volgende. Jn den

"
eerllen , dat alle valfche Predicamen ende Leeraers , Minifiers ende gelycKe

verleyders des volcx by der doot ende galge geitraft fullen worden, boven
"

de confifcatie ende verbeurte van alle henne goeden. Ende de ghene die
"

huns wetens ennige huyfèn , hoven oft andere plaetfen hen toebehoirende
"

leenen ende toelattn lullen om aldaer Conventiculen ende ongeoirlofde Ver-
"

gaderingen gehouden te worden , lullen mette ielve pene van der galge en-

de conhl'catie van goeden geftraft ende gepunieert worden. Ende belangen-

de den Receptateurs ende den ghenen die fuicke valfche Leeraers , Predi-

canten ende verleyders favoriferen ende onderhouden, indien fy gewoen-

!^ lyek fyn tfelffde te doen , en daerenboven obftinate ende verherte icetters

fyn, willen ende ordineren Wy ,dat fy oeckmetter doot ende confilcacievaa

,,
goede geftraft fullen worden

,
gelyck de verleyders felve. Ende de ghene

die hen in de voirfz Conventiculen ende onbehoirlycice Vergideringen vin-

den fullen , defelve daer van arbitralycken gecorrigeert worden , mits by

den Rechters aenfchouw nemende op henne qualiteyt , oft defelve deur

*j nyeufchiericheyt oft curiofiteyt hen in de voirfz Prekingen oft Vergaderin-

gen gevonden hebben, oft aldaer gefl-nft, geftieft enae met wapenen ge-

comen fyn om de voirfz Predicanten voir te fhaen , fuftineren ende befcher-
" men , welcke Predicanten Wy verftaen en willen uyt onfe Stadt ende Lande
"

van Breda gebannen te worden op de galge. Willende ende ordinerende
'*

voirts meer , dat de Vaders ende Moeders , Broeders , Sufters , Ooms

,

" Moeyen, Meefters, MeeftrefTen oft ander, gehouden fillen fjn te verant-
"

woirden van de misdaet van hcure kynderen ende van den giienen die on-

der hun bevel ende lail ftaen , ende oick van hun huysgefin , boven de pene
"

tfy van geeflelinge oft andere die de voirfz kynderen vïi joncvolck daerora-
" me fullen moeten lyden, tot arbiterfchepe van den Rechters, ten ware dat de
'! voirfz Vaders ende Moeders, oft andere van tfelve joncvolck lalt neobende ,

deden blycken hun befte ende uyterfte neerfticheyt gedaen ende behoirlycke

forge en toeficht gedragen te hebben om hen van fuicke Prekingen , Con-

venticulen en onbehoirlycke Vergaderingen te houden ende keeren. En-

de om defelve te beletten en voircomen , willen Wy dat de ghene die ont-

decken oft aenbringen fal ennige die de voirfz Prekingen , Conventiculen en-

de onbehoirlycke Vergaderingen gehouden fullen hebben, indien fy daerinne

seweeft hebben , voir die reyfe daer van ontlaft ende vry fullen wefen , fonder

dat men hen daeromme fal mogen ftraven, mits nochtans beloovende,- datfy

hen des nyet meer onderwynden en fullen , ende foe verre fy anders van on-

', fen heyligen Gelove ende van den Sacramenten der Kerken goet gevoelen

hebben. Ordinerende onfen Droflaert ende Schouteten onfer Stadt ende

^, Lande van Breda wel ernftelycken , dat fy by alle mogelycke ende gevue-

_, ehelycke middelen verOen , dat de voirfz Prekingen , Conventiculen ende

, onbehoirlycke Vergaderingen belet mogen worden , ende tghene des voirfz is

\^ fcherpelyck doen onderhouden ende obferveren , op pene van tfelfde te

, verhalen op den ghenen die daerinne onachtfaem ende gebrekelyck bevon-
_

,, den foude worden , aengefien dat den dienft Goidts ende de gerneyne rufte

„ daer aen foe grootelycx gelegen is. Ende feggen , verclaren ende ordineren

5, by defen , dat foe verre yemant , wie hy fy , hem vervoirdere ennige Kerc-

„ ken , Cloofteren , Cappellen oft andere geeftelycke plaetfen te plunderen

,

„ berooven , bederven , verbranden oft daer aen overlaft oft gewelt te doene

,

3, oft daer toe hulpe, byftant oft affiftentie te geven, direiSlelyck oft indirefte-

„ lyck, Auitaren, Reliquien oft Beelden van den heyligen Cruyce, Sanften

„ oft Santinnen , tfy op die gerneyne ftraten oft geweyde plaetfen , te bre-

j., ken , vernielen oft onder de voeten te treden oft werpen , oft op de heylige

„ Sacramenten van der Kercken ennigen overlaft oft injurie te doene, dat de-

j, felve ter galgen verwefen ende geëxecuteert , ende heuren goeden geconfif-

,,
queert fullen worden als Kerckfcheynders , Rovers ende openbare Dieven ,

„ Vyanden van Godt , van Ons en van der werelc
,
permitterende ende toela-

„ tende eenen yegelycken defelve te mogen vangen , aentaften ende in han-

3, den
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,j den van de Jufticie te leveren ende ftellen om geflraft te worden Toe voirfz

,, is. Daarenboven gebieden ende bevelen Wy allen Officiers , Wethouders

,, ofce andere, van wat quaiiteytoftcondiiie die moa;en welen , dat ly de voirfz

,, plunderingen, berovingen ende brekingen mee alleheure cracht ende macht

„ weederflaen ende beletten, op arbitrale pene ende correttie , boven dereftitu-

,, tie van de fchade die aen de Kercken by de voirfz Beeldebrekers endeKerck-

„ rovers gedaen fal wefen , totcer vvelcke gehouden fuilen fyn de ghene die

„ omtrent ende binnen der Prochie, daer lulcke brekinge oft fchade gefchic-

„ den lal
\
gefeten fyn , ende defeivc nyet belet oft wederilaen en fullcn heb-

„ ben
,
gemerél dat alfoe de voirfz Kercken onfen Héere Godt ende tot ge-

,, brüycK van der Gemeynte gedediceert fyn, eenyegelyck daer voor particu-

„ liere forge dragen moet, als wefende een faecke die alle Grillene menfchen

,, bevolen ende gerecommandeert is te befchermen ende voirftaen, ende fun-

,, derlmg de Prochie-I'ï^ercken by den ghenen van heure Prochie , dwelck Wy
,, oeck willen verclaren ende verftaen onderhouden ende achtervolcht te wor-

„ den voir ende aengaende den Clooflcrs, Cappellen ende andere gewyde

„ plaetfen die bynnen de limiten van de voirfz Prochie geftaen fyn. Insge-

„ lycx verbieden Wy wel fcherpelyck te ufurperen tghene dat den Geeftelycken

„ llaet toebehoirt, te weten tDoopen, Huwelyck, Nachtmael, Pfalmodien

„ ende gemeynen publicken Sank in onbehoirlicke ende ongeoorlofde Vergade-

j, ringen ende Conventiculen,Begravinge ende dyergelyckea£len,dwelck Wy
,, verblec'en ende interdiceren wel ernllelycken allen ende eenen yegelycken

„ meer te doene , ende dexercitie van de nyeuwe Seflcn te gebruycken, op

„ pene ende verbeurte van den lyve voir de ghene die fulcx fouden doen oft

„ doen doen j te executeren , tfy metter galgen oft metten fweerde , ter difcre-

„ tien van den Rechters , met confifcatie van goede. Ende aengaende den ghe-

„ nen die daer over ftaen
,
jegenwoordich oft behulpich welen fouden , op

„ pene van extraordinarifen ftraff, nae de qualite^'t van heure misdaet ende

,, misbruyck. Verbiedende int generael alle andere forte ende manier van

,, exercitie van Religie , dan alleenlick die oude van allen tyde in de Catho-

„ lycxfche Kercken ontfangen, ende in onfe voirfz Scadt ende Lande van

,j Breda openbaerlick gebruyft. Ende bevelen ende willen wel ernllelyck,

„ dat men de kynderen , terftont nae dat die geboren fuilen wefen , fal open-

„ barelyck doen doopen in de Prochie-Kcrken , nae oude gewoonte , ende dat

„ van denfelven doopfelen by den Pafloir oft Prochiaen regifler gehouden

„ fal worden , inhoudende die dagen dat die gefchiet fuilen wefen , de namen
„ van den Kynde , vanden Vader ende Moeder, ende van den Peters ende

,, Meters , fonder dat men de voirfz. kynderen vant voirfz Doopfel uyt den

,, Prochien fal mogen dragen, op pene tegens de Vaders ende Moeders, die

„ onachtfaem fouden weien henne kynderen te doen doopen , van fware

„ ende rigoureufe correftie, nae circumftancie ende gelegentheyt van der

„ faeken, ende foe verre fy heure kynderen anders deden doopen, op ver-

„ beurte van den lyve voir ende tegens hen , ende den ghenen die defelve

j, gedoopt fouden hebben, mitsgaders tegens den ghenen die de voirfz kyn-

„ deren anders fouden doen oft dragen doopen , met adjudicatie ende confif-

3, catie van haere goeden. Ende om alle misbruyck ende bedroch te verhue-

,, den , ordineren Wy dat de Vroede Vrouwen , als fy tkynt ter werelt ont-

j, fangen fuilen hebben , indien tfelve bynnen xxiiij. uren daer nae nyet ge-

„ doopt en worde, den Pafloir oft Prochiaen van der Prochie daer van de

„ wete fuilen moeten doen, op pene dat fy daer van gecorrigeert fuilen wor-

j, den, nae tmisbruyck dat fy daer inne gedaen fuilen hebben. Gebiedende

,, ende ordinerende dat alle Vroede Vrouwen terftont fulempnelen eedt doen

„ ende fweeren fuilen in handen van den Wethouders, heur nae defe onfe Or-

5, donnantie ende gebot te vuegen ende te reguleren. Verbiedende oeck feer

5, fcerpelick dat nyemant , wie hy fy , hem en vervoirdere de kynderen te leren

j, oft Schole te houden, in wat tale tfelfde foude mogen wefen, tfy int fe-

,, creet oft openbaer, fonder yerfl ende voir al geè'xamineert te wefen by den

,, Capittele ende twee Gedeputeerden van der Wet, daer toe geordineert, de-

„ welcke hem neerflelyck vragen fuilen van fyn Geloove , ende en fuilen egheen

j, daer toe mogen admitteren dan die ontwyftelick van de Catholycxfchen ge-

„ loove
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loovè fyn , ende yerfl folempnelen eedt doen , dat fy geen boecken ofc leeringe

,

,', van dei- Catholycifchen Kercken gereprobeert fynde , leeren en fullen , daer

„ van hen bewys by gefcrifce gegeven lal worden; Ordinerende dat aile die
ghene die jegenwoordclick Schole houden , binnen tien dagen nae de publi-

catie van defen , hen nae defe onfe Ordonnantie fullen moeten vuegen ende
reguleren , op pene van arbitrale punitie ende correftie, ende foe verre fy

„ bevonden worden hier naemaels ennige Dwalingen oft valfche Leeringen

y, heur Scholieren geleert te hebben , op verbeurte van den lyfve ende con-

., fifcatie van heure goeden, als valfche Leeraers ende Predicanten. Ende
„ de Vaders , Moeders , Meellers ende Momboirs , die de kynderen tot fulcke

„ gereprobeerde Scholen wetens gefonden fouden hebben, fullen daer van
„ arbicralyck geftraft ende gecorrigeert worden nae den eyfch van den mis-

„ daet. Bevelende oeck onlèn voirfz Droflaert ende Schouteten , tegens Prea-

„ ters ende Vercoopers van Boecken , Scriften , Liedekens, Contrefeytfelen

,

,, Figuren, Schilderyen ende Papieren, fcandeleus ende injurieus wefende,
„ inhoudende blafphemie ende befpottinge tegens Godt ende fyne heylige

„ Kercke , oft tegens de Co. M', te procederen mette penen ende verbeurten

,, van den lyfve, ende confifcatie van goede, indien fy gewoon fyn fulcx te

„ doen ; oft des neen , dat fy daer van extraordinaerlyck ende rigoureufelyck

„ geftraft fullen worden, fonder nochtans daeromme te moeten fterven, ende

„ oeck op ftraff ende boete arbitrale voir ende tegens den ghenen die defelve

,,
gecoft fouden hebben ende wetens onder hen behouden. Ordinerende qnde

„ bevelende mede onfen Droflaert ende Schouteten , te procederen tegens alle

,, de ghene die opgeftelt ende opgericht hebben Coaiiftorien, geit ende pen-
ningen op onfe Borgeren ende Onderfaten gelicht, bedwingende defelve

heur gehoirfaem te wefen al tegen die Overheyc die men Ons fchuldich is,

mitsgaders tegens de Wet daer toe by Ons behoirlyck geftelt , ende dat meer
is, tegen de Co: M', onfen ende heuren natuerlicken Prince gewapent heb-
ben , hen daerenboven onderwonden de gemeyn aelmocflen , ende defelve

aenvaert , doende defelve uytdeylen tegens gewocnlicke forme, nae hennc
difcretie, by gefufpefleerde Aelmoefleniers , die de aelmoeflen onder hen'
hielden , fonder daer van rekening te doen , fluytendc uyt defelve de arme
Catholicque, ende oeck mede tegens de ghene die fulcx in toecomende tyde
fullen doen , ende tegens de ghene die Hoefden ende Autheurs van de voirfz

beroerte hebben geweeft , willende dat tegens alle de voirfz flraffelyck

ende rigoreufelyck geprocedeert worde by executie van der doot metten

„ fweerde , ende van confifcatie van goeden , onder wat titule dat fy hen ver-

,, voirdert fullen hebben over ons volck te ordineren, bevelen ende gebieden,

,, tfy van Onderling , Diaken , Toefiender , Superintendent oft ander dierge-

,, lycke. Ende beroerende den ghenen die op onfe Onderfaten ennige pennin-

,, gen oft goet heffen, lichten oft colleóleren fullen, alwaert dat fy tfelfde wil-

„ lichlicken wilden geven, fonder des van Ons laft, bevel, macht, authori-

,, teyt , orloff en confent te hebben, Wy willen dat defelve arbitrahck daer aff

„ geftraft ende gepunieert fullen worden nae den eyfch van der faecken , ende

„ boven dien betalen vyermael foe veel als fy gelicht ende ontfangen fullen

„ hebben, te bekeren, deen helft tonfen proffyte , ende dander helft tot prof-

,, fyt van den ermen. Verbiedende ende interdicerende oeck den voirfz Sec-

„ tariften , tfimpcl volck te verleyden oft aen te trecken by aelmoeffen , werck
„ te geven , oft anderflins , op pene van exemplaren ftraff. Ende indien de

,, opheve van de voirfz penningen gefchiet ware , oft alnoch gefchieden, te-

,, gens de Co: M^, oftomCryfchvolck te lichten , willenWy dat de ghene die be-

„ volen penningen gelicht oft gecontribueert hebben, ofc alnoch fouden mo-

„ gen bevelen ende gebieden penningen te lichten oft contribueren, metter

,, doot geftraft fullen worden als rebelle , wederfpanniche ende feditieufe men-

„ fchen, ende overfulcx henne goeden geconfifqueert. Verclaren oeck mede
,, de Hoefden ende Autheurs van de Vergaderingen , daer inne dat men ge-

„ floten heeft Nachtmaei te houden, Cryfchvolck te lichten, ende daer toe

„ contributie te doen, Kercken te bederv^en , dauthoriteyt van heur Confifto-

rien te hanthouden ende vermeerderen, der Co: M' ende onfe bevele te

beletten , voir rebellen , wederfpannichen ende vyanden vau de gemeyne
Wel-
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„ welvaert , verbiedende alfulckc Vergaderingen meer te houden , op te pene

„ van de galge ende confifcatie van goede. Verclarende alle de ghene die

„ ongeoorlüfde Vergaderingen toe qiiaden eynde houden fullen, tfy om de

,, Religie en om !t gemeyn rufte in bexoerte te fbeilen , voer wederlpennige

„ rebelie feditieufe nienfchen ende Verftoorders oft Perturbateurs van de ge-»

„ meyne ruite , Ordinerende dac ly overfulcx metter doot gcftraft ende gepu-

j, nieert , ende heure goeden gecon6(qucert worden zoe voirfz. is. Ende
,, voircs foe Wy onderricht fyn dat z.edert ennige jaren herwaerts ennige Le-

,, dichgangcrs , Vagabonde , Apoftaten en Fugitiven , hen bynnen onfe voirfz.

,, Stede vertrocken ende hen onthouden hebben , funderlinge om de Reli-

„ gie , bevelen Wy daeromme , dat alle de voirfz. perfoonen bynnen xxiiij.

„ uren na de pubhcatie van defen , hen vcrtrecken ende gaen uycer voiriz.

„ Stede, op pene van gegeeflclt ende gebannen te worden, oft van der doot,

„ nae dat fy door hun misdaet bevonden fullen hebben verdient te hebben.

„ Gebiedende, willende, ordinerende ende llatuerende voirts, dat alle de

„ ghene die uyt ennige plaetfen van herwaertsovere bynnen onfer voirfz. Stade

,, van Breda van nyeuws fullen comen woonen, by den Oflicier ende Wet-
„ houders neerftelycken ondervraegt fullen worden oft zy uyt andere Stadt of

,, Lant gebannen zyn, in welcken gevalle zy beuren tytle van banniffemente

„ den felven Officier ende Wethouders fullen moeten exhiberen ende over-

„ brengen; ende indien defelve gebannen zyn om tfluck van der Religie, Ket-

„ terye oft andere redenen daer aen clevende oft dependerende , by wien den

„ felven ban uytgefproken foude mogen fyn , en fullen die in onfer voornoem-

„ de Stadt van Breda nyet ontfangen worden, nochaldaer vry fyn, noch oick

„ in andere plaetfen in onfen voirfz. Lande van Breda, mer fullen hen uyter

„ voirfz. Stadt moeten vertrecken, op pene indien fy zulcx nyet en deden,

,, wederomme uyter felver Stadt gebannen te worden voor anderen gelyckea

,, tyt , ende op de felve pene als in heuren ban geflelt fal zyn , foe verre zy ge-

„ vangen worden , ten ware dat onfe Officiers ende Wethouders voor goet

„ bevonden tegens defelve van nyeuw» te procederen, dwelck zy in fulcken

„ gevalle fullen mogen doen ; ende indien de voirfz. Ballingen heuren Van
„ verfwygen, ende men fulcx daer nae te weten quame, fullen dezelve ge-

„ flraft worden na inhouden van den tytel van heuren voij'fz. banniffemente,

„ ten ware oick dat onfe voirfz. Officier ende Wethouders , om fekere merc-

„ kelycke redenen, bevonden tfelvete mogen oft behoiren te modereren. Ende
„ aengaende andere

,
geen Ballingen wefende , die in onfe voirfz. Stadt voirtaen

,, willen comen woonen, fullen defelve gehouden worden over te brengen

„ certificatie van heuren Pafloor ende Wethouders van den Plaetfen daer uyt

„ fy vertrocken fullen zyn, inhoudende getuychenifle van heuren leven ende

„ converfatje, mitsgaders redenen van hun vertreck, fonder welcke certifi-

,, catie en fullen nyet toegelaten worden in onfer voirfz. Stadt te mogen woo-

,, nen. Bevelende onfen Droflaert, Schouteten ende Wethouders onder on-

^, fer Jurisdiftie gefeten , tfelfde alfoe nae te volgen , fonder dilTlmulatie, gunfle

„ oft conniventie. Eyntelickcn verbieden Wy wel exprefTelycken allen ende

„ eenen yegelycken, van wat qualiteyt oft conditie die zyn, ennige ongere-

„ geltheyt oft fchandael te doen opt ftuck van der Religiën , oft Catholycke

„ Priefters, Religieufen oft andere Geefhelycke Perfoonen , te injurieren met-

„ ter daet oft met woorden, oft hen oick te vervoirderen, den felven Catho-

„ licken ennich belet oft hynder te doen in dexercitie van de voirfz. oude

„ Religie, A6le oft ongeregeltheyt voirts te ftellen , daer deure de goede ende

„ Catholycke vercort, geoffendeert ende verhindert fouden mogen worden,

„ op pene van der doot , indient fchandael fecr groot , uytnemende ende excef-

„ fyf ware , en oick van confifcatie van goede ; ende indien tfchandael minder

„ ware , van arbitrale corredlie na den eefch ende qualiteyt van der fake , tot

„ exempel ende vreefe van den anderen. Alles foe lange ende ter tyt toe dac

„ by Ons hier op anders verfien ende geordonneert fal zyn. Aldus gedaen tot

„ Breda voirfz. op ten laeilen dach der maent van Meye , int jaar ons Ileejren

„ dufent vyffhondert fevenentfeftich. {Onder fiont gefchreven.') By mynea

„ genadigen Heere in fynen Rade. {Onderieekent') M. Piggen. {Hier onder

„ Jlont noch gefchrerjen aldus

:

) Dit Placcaet oft Ordonnantie is tot Breda ter

K „ Puyea
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Puyen af gepubliceert des Dincxdaechs den derden in Junio anno xv= IxviJ.,^

'-
tvolcis. aldaer by dluyden van den clocken in groten gecale vergadt:rc zynde.,

", prefent Schoucet ende alle de Schepenen , behalveu Jan van den Bergne.

Il
Uytgelefen bymy, (*» was ondertekent) B. de Corp. ut.

Op den derden van Zomermaandt daar aaa volgende , is Peter Peterfz. van

Keulen,- Borger ende Goudfmit te Breda, om den. Godisdienfl gevangenge-

nomen ; By'den zelven w^ierdc de volgende Gecuygenis in iclinlt gevonden.

„ Wy Dienaren der Gemeynten tot Breda , betuyghen by defen van Peter

„ PeterlFen van Keulen , onfen medebroeder, en d'een met ons ia den dyenll

„ des Ouderlincx onfer voorfz. Gemeynten , dat hy is gave in der Leere en

,', Geloove , ende flichtig in fyne wandelinge , in lienniffea der waerheyt heb-

„ ben vi^y defe ondertekent den xiij. April anno 15Ó7. Roèert JanJJ'en , Fib'

„ ter van den Baarle
, Jan Anthonn IVütem , Qora Andriejjen , Hnbrechi van

„ Baarle ,Franciscus Adriani.

In de eerde ondervraging , op den vyfden der gemelde maandt
,
gedaan

,

zegt hy in den dienfl der Kerke, behalven de voornoemde Perfonen, nog
gekent te hebben Hendriclf van den Corput, M'' Frans van Etcen, en Feken
Diaken. Omtrent negen maanden daer naa wierdt Betteke zyne dienltmaagd

mede op 't Kafteel gevangen gezet ; en zyn zy beyde eyndelyck te zamcn , den
negen en twintigften van Bloeymaandt 1568 , op het Pleyn voor het Kafteel

levendig verbrant. Waar van de geheugenis nog tot den huydigen dag be-

waart Wordt door den grooten Keyfteen , leggende voor de Brug van 't Ka-
fteel, ter plaatze alwaar de Paal, waar aan Peter van Keulen vaftgeketent

was, geftaan heeft.

In Hooymaandt 1569 kwam Francifcus Sonnius BifTchop van 's Hertogen-
bofchte Breda, om onderzoeck omtrent de Boecken te doen, en wierden daar-

naa op 't uytdruckelyck bevel des Hertogs van Alba, den negentienden van
Oogftmaandt, op de groote Markt voor 't Stadhuys opentlyck verbrant, Col'

loquia Erafini, J, Carionis Chronicon cum appendiciis yen meerdiergelycke Boecken.

In de groote Kerkvergadering, by de Hervormde Gemeynten teEmbden,
in Wynmaandt 1571 gehouden, wierdt goedgevonden , dat de Gemeynten van
BrufTel, Antwerpen, 's Hertogenbofch , Breda, en andere die in Brabant mog-
ten wezen , te zamen een Klallis zouden uytmaken.

Naa dat de Stadt Breda, in 't jaar 1577, door Prins Willem denl. was vero-

vert ,twierdt , op 't verzoeck van die der Hervormde Leer , binnen de Stadt een
provifionele Ordonnantie van den Aertshertog Matthias, aangaande den Re-

Rcfoli.:t der ligions Vrede , op den veertienden van Herfftmaandt 1578, afgekondigt, en
SiU'it dienvolgens by de Wethouderen aan die van den gemelden Godsdienft, wiers
Ered.i.

Predikant was Johannes Capito , de Kerk van Markendaal vergunt , ten we-
derzeggen der Algemeene Staten. Daarnaa hebben de Roomfchgezinden
hunnen dienft verricht in 't Markendaal , en de Hervormden , op den vyfden
van Louwmaandt 1581 , voor de eerfte maal in de Groote Kerk gepredikt. Naa
het innemen van Breda by de Spaanfchen , op den agt én twincigiten van Zo-
mermaandt 158 1 , is binnen dezelve alleen de Roomfche, en naa 't veroveren
dier Stadt door Prins Maurits, op den vierden van Lentemaandt 1590, de Her-
vormde Godsdienft openbaerlyck in de Kerken gepleegt : Dan wierdt eerft , in

Bloeymaandt 1591, de Groote Kerk geopent , en de Beelden daar in afge-

nomen.
In 't begin van het twaalfjaarige Beftant , te Antwerpen , op den negenden

van Grasmaandt 1609, gefloten, wierden op verfcheyde Dorpen der Baanderye
Predikanten geplaatft, niet zonder grooten tegenftant der Roomfchgezinden,
aan welkt; de Gezanten van Franckryck te zelve tyd, een handfchrift verleent

hadden, dat op de Dorpen van -Brabant, behoorende onder de Steden van den
Vereenigden Staet

, geene verandering in den Godsdienft zoude gemaakt wor-
den ; Doch de Staten verftonden niet, dat daar by deoeffening der Hervormde
Leer wierdt uytgeOoten.

Als daarnaa , in HoUandt , de Kerken Dienaren onder eikanderen verdeelt wa-
ren
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ren wegens de Verfchillen , tuflchen de beroemde Hoogleeraren Jacobus Ar-

minius en Francifcus Gomarus, over de Leer van Gods eeuwige Voorbefchic-

king
,
gerezen , en daar van de voncken oock binnen Breda overgevlogen waren;

zoo heefc de iVdagiftraet, op den vierden van Wintermaand: 1615, bevolen de Reftlut.

Leeraers in gefchrift te doen aanzeggen , dat zy hen voortaen zouden wachten dtr Stadt

de in verfchil zynde llucken in hunne Leerredenen aan te roeren of te dry- *"

ven, of deswegen by iemanden der Gemeynte aanhang ofpartyfchap te maken j

en zoo zy lieden het te vooren gedaan hadden , daar van op te houden , en

hunne Toehoorders toe ruft, vrede en Kriftelycke eenigheid aan te maanen,
mitsgaders met eikanderen in onderhnge liefde en ftichting te wandelen, en

alle oneenigheid te weeren , zoo veel mogelyck zoude zyn , ten eynde het niet

van noden was by andere voegen en middelen daar in te voorzien , Met verder

verbod, dat niernandt der Kerkendienaren buyten het Landt van Brabant zou-

de mogen reyzen, zonder alvorens daer toe van den Magiftraet verlof gevraegt

en verkregen te hebben. Door wellvc voorzorg het kwaad geweert, en de Ge-

meynte in ruft behouden is.

In de eerfte Klalllcale Vergadering te Breda, in 't beginvan den jaare 1616,
gehouden , heeft de Magiftraet , om de eenigheid in de Kerk en het Klaflis te

onderhouden, vier hunner Leden gemagtigt, om in die Vergadering te ver-

Tcbynen, die daar in oock zitting genomen hebben.

De Stadt Breda, in 't jaar 1625, door den Markgraaf Spinola , onder de ge-

hoorzaamheid des Konings van Spanjen gebragt zynde , zoo is de Roomfche
Godsdienft aldaar weder ingevoert : Doch, in 't jaar 1637 , naa het verwinnen

dier Stadt door Fredrick Hendrick Prins van Oranjen , zyn de Roomfchgezin-

den genoodzfiekt geweeft de Kerken aan die van den Hervormden Godsdienft

in teruymen, en hen te vergenoegen met hunnen Godsdienft, onder oogluy-

king , in byzondere daer toe gefchickte Plaetzen te mogen oefFenen.

Naa het fluyten derMunfterfche Vrede, in 't jaar 1648 , zyn alle de Kerken
ten platten Lande van Brabant, onder 't gebiedt van den Vereenigden Staet

,

die dus lange door de Roomfchgezinden waren ingehouden geweeft , aan de
Hervormden overgelevert : Weshalven de Prins van Oranjen , als Heer van
Breda , in alle de Dorpen der Baanderye , welke nog van geene gewoons
Leeraars voorzien waren , Predikanten plaatfte, om die Kerken te bedienen.

En nadien men beducht was , dat de plechtige bezitneeming dier Kerken mogt
geftoort worden door de tegenkanting der Roomfchgezinden , zoo wierdt op 't

uytdruckelyk bevel der Algeraeene Staten, den Stadvoogd van Breda gelaft, ciJth
"om gewapenderhant de nieuwe Leeraers en Kerkenraaden in 't bezit hunner ^rtil.

toegewezene Kerken te ftellen en te handhaven, 't gene oock vervolgens, in de

jaaren 1649 en 1650, is verrigt , en zedert dien tyd tot heden toe is de Her-
vormde Leer in alle de Kerken der Baanderye geruft en vreedzaam verkon-

digt : Werdende alleen aan de Roomfchgezinden toegèftaen de vrye oefFening

Van hunnen Godsdienft in Schuuren en andere plaetzen , geene uyterlycke

gedaente van Kerken hebbende.

De Nederduytfche Hervormde Gemeynte te Breda , is zedert 't jaar 1590

,

bedient geweeft door drie Leeraers , doch in 't vervolg van tyd , voornament-
lyck naa het herwinnen der Stadt in den jaare 1637, door 'c vermeerderen der

Inwoonderen en Ledematen, de dienft zwaarder wordende, heeft Willem de

in. , Prins van Oranjen, Heer van Breda, goedgevonden in 't jaar 1666, eenen
vierden Predikant te beroepen. Welke vier Predikanten dus gezamentlyck den
Godsdienft aldaer hebben waargenomen tot den jaare 1739, wanneer het den
Prins van Oranjen , Willem Karel Hendrick Frifo , behaagt heeft , uy t inzicht

van den bloeyenden ftaat dier Kerk , by de vorige Vier Leeraers eenen vyfr

den te benoemen : invoegen dat de Kerkenraad van Breda tans beftaat uyt

vyf Predikanten en fes Ouderlingen , waarby , tot het inzamelen en uytdeelen
der liefdegaven, gevoegt zyn fes Diakenen.

Deze vyf Predücancen maken met die van Oofterhout, Dongen, Gilze,

Alphen, Baerle, Chaam, Ginneken, Zundert , Rofendael, Nifpen, Etten,

l>eur , Sprundel , De Hage en Terheyden , nevens die van Princelandt , het

Klaflis van Breda uyt, 't gene in den jaare 1649 , het Synode van Zuidhollandt

is ingelyft , waar van het tans het elfde Lit ij. De gemelde Hooge Kerk-

K 2 ver-
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Groft Plac-

taet-Bocck.

4 Deel.

bl. 348.

vergadering wierdt echter te Breda noch niet gehouden , niettegenflaende door
hetKIaffis ten dien eynde telkens kragtige aanhoudingen wierden gedaan. Doch,
op den drie en twintigften van Zomermaandt 1684, namen de Staten van Hol-
landt een befluyt , dat voortaen het Synode van Zuidhollandt mede te Breda
op haar gewoone tourbeurt zoude gehouden worden; En dienvolgens is die
Kerkvergadering voor de eerftemaal aldaar, in 't jaar 1686, geopent, 't gene
aldus tot heden toe alle elfjaaren vervolgt vi^ordt. Het gemelde Klaffis heeft
jaarlycks drie gewoone Byeenkomften , namentlyck op Woensdag naar Paef-
fchen, op Dingsdag veertien dagen voor het houden van het Synode, en op
den eerllen Dingsdag in Herfflmaandt.

Naamlyjl der Predikanten, die inde Gemeynte van Breda
den H. TDier.fi^ zoo onder V Kruys ^ als vervolgens, waar-

genomen hebhen.

Adrjaan de Kuyper.

IJÖO.

Hermannus Stricker.

15ÖJ-.

Francifcus Junius.

Lodewyck de Vogel.

1567.

Francifcus Adriani.

1568.

Johannes Capito.

Henricus van den Corpuc.

1580.

Johannes Milius.

1590.

Nicolaus Sophingius, gejlorven 1592.

1591.

Johannes Milius, herJïeU.

Johannes Naeranus.

1592.

159Ö.

Lucas Verhagen
, ^<r/orvf«f. löoa.

1601.

Henricus Boxhornius.

1603.

Ifaacus Naeranus.

1Ö04.

Michaël, Hogius.

i6og,

Ifaacus Diamantius , vertrocken

mar Delft. iéi6.

1616.

Cornelius Hanecops , verti-. mar
Amfierdam. j Ö25.

1638.

Chriftianus Lofecatius, Emeritus 1666.
Ludovicus a RenefTe, SS. Th.
Profefor, gejïorvcn 1671.

Johannes Hankius, gejlorven 1656.

1647.

Martinus Lydius, gcflorvea

1656.

Johannes Schulerus, SS. Tb.

Profcffor ,
gejlorven

Ifaac van den Corput , vertraden Francifcus Plante , SS. Tb. Pro-
naar Dordrecht, jjpj.j fcfor, gejlorven

1655.

1574.

1690.

1666.
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1666. 1703.

77

Henricus Mifpelblom, de eerfte

Vierde Predikant
^ geftorven 1674.

1672.

Petrus van Balen, gedimitteert 1Ö78.

1674.

Robertus de Gier, gcjlorve» i6yj.

1675-

Henricus Troyen , vertrocken

naar Middelburg i677'

1677.

Jacobus Artopé , jE»»w/«/ I704«

1Ö78.

Jacobus Triglandius, vertrocken

naar Utrecht i6%o.

1679.

Philippus Viffcherus
,
geJJorven 1691.

1680.

Cafparus Wachtendorp, vertroc'

ken naar Goud* 1^82.

1682.

Johannes Noortberg, geJJerve» 1720.

i6gi.

Hermannus de Moor, vertroC'

ken naar Utrecht, 1698.

Theodorus Bolten , vertrocken

naar Londen 17 ll.

1704.

Marcus Boerhaven, geftorven 17 19.

1711.

Gabriël van den Velde, Emeri-
tus i74o«

1720.

Daniel Patyn
,
gejiorven

1721.

1737-

1Ö93.

Johannes Kaskee , Emeritus 1 73 x

1699.

David Knibbe, vertrocken naar
Leydin 1702

Willem Velfe , vertrocken naar

Delft 1724.

1724.

Gisbertus Rumpf, gejiorven I73i-

1731-

Benediftus de GraefF, gejiorven 1739.

1732.

Samuël HoeuiFt , SS. Tb. Dr,

1739.

Martinus Hazebroek.

1739.

JEgidius Burs Fruitier, de eerjit

Vyfde Predikant.

1740.

Petrus van Gilfb

1740.

Johannes de Roos.

^e Groote Kerk.

De Kerk van Breda is van overoude tyden een Parochie Kerk geweefl , zon-
der dat men weet , wanneer die eerfl gebouwt , of tot een Parochie Kerk inge-

ftelt is. De Kanonniken van Breda , in zeker oudt Geding tegen de Kerk-

K 3 mee-
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meeflers , verhalen wel, dat omtrent 't jaar iioo, in 't ganfche Landt van

Breda maar een Parochie Kerk was, namentlyck te üilze , alwaar de Sicramen-
ten moeflen werden bedient : En terwyl zulks aan die vanBredazeer ongelegen

enmoeyelyck was, dat omtrent den jaare 1200, aan den Heer en de Ingezete-

nen toegelacen is geweefl: , om binnen de Scadt eene nieuwe Kerk te mogen
bouwen , welke van de Moederkerk van Gilze zoude afgezondert zyn. En
hoewel de Kanonniken hun zeggen met geene bewyzen fterken , zoo worden
echter voor dat gevoelen by hen de twee volgende redenen bygebracht. Eer-

ftelyck, dat onder de Aanhangzelen vanGilze, behalven GinneKcn, Bavel, de
Hage , en Etten , Breda oock begrepen zoude geweefl zyn. 'I en anderen , dat

ingevalle binnen Breda, op die tyd, een Kerk was geweeil, diezekerlyck zoude
gellaan hebben onder de Parochie van Gilze , welke zien aan Vweerzyden der

Stadt uytltreckte. Dan deze twee redenen, zonder verder bewys, zyn niet

voldoende ; Want indien de Kerk van Breca onder de Parochie van Gilze ge-

hoort hadt, zoo zoude eenig teken van de aflcheyding van Gilze, of van de
overgift van het Stift van Thoor bekent zyn; Want een Palloor van eene

Moederkerk behoudt de voorflelling der filiale Kerk , en de Perfoon der Moe-
derkerk de inftelling; Daar integendeel de Heeren van Breda, van overoude
tyden af, altyt de begeving der Paftorye van Breda gehadt hebben. De tv/ee-

de reden belluyt mede niet byzonders; Want Vrouw Hillbndis Gravin van
Stryen, in den Stichtbrief van Thoor , van 't jaar 9^2, verbindt Gilze met de
Aanhangzelen aan 't gemelde Stift, zonder die te noemen, en zoude deswegefi

te betoonen flaan , dat de Stadt Breda, met deszelfs Vryheid, daar onder is be-

grepen geweell; Daar in tegendeel blykt by de afzondering dier Aanhangzelen
van haare Moederkerk ,

gel'chiedtin het jaar 1316, dat die doenmaels waren,
en van ouds geweell zyn Ginneken, MerteriTen of de Hage, Ecten en Bavel,

wordende in den Scheidings brief geen 't minlle gewag gemaakt van Breda.

Dit zegt men alleen voorzeker , volgens eene oude overlevering , dat deze
Parochie Kerk, die ter eeren der H. Maagd Maria gewyd is, en deswegen
door de Roorafctigezinden gewoonlyck de Lieve Vrouwe Kerk genoemc
wordt , eerll aan de H. Barbara , als Patrones , is toegeeygent geweell.

Proeven In den jaare 1303, heeft Heer Jacob Perfoon van Gilze, en Deken vanBeeck,
II. *?. deze Kerk tot eene Collegiale opgericht, en daar in gellicht een Kapittel van

agt Kanonniken', waer van drie zouden zyn Prieflers, drie Diakenen, en
twee Under Diakenen , aan welke hy , by zynen uyterflen wil

,
gemaakt daags

voor Ss Denys dag , uyt zyne goederen genoegzame inkomften heeft aangewe-
zen , en voorts zoodanige l'chicking gemaakt , dat die agt Kanonniksdyen tot

twaalf zouden konnen vermeerdert worden
,
gelyck in 't vervolg van tyd oock

itid. gefcniedt is. Rafo van Gaveren , Heer van Breda, heeft niet alleen deze inflel-

Img met zyn goedvinden bekragtigt, maar nog boven dien 't geheel inkomen
der Paflorye dezer Kerke, waar van hy 't recht van begeving hadt, aan de

Kanonniksdyen gehecht , onder beding , dat die Pallorye altyc by eenen cler

Kanonniken zoude bedient worden. Al 't welke Theobaldus BifTchop van
Luyck , met den Officiael, in 't zelfde jaar , mitsgaders Gerard van NafTau

Aartsdiaken, in 't jaar 1307, beveiligt hebben. Volgens die Stichting wierdt

de Deken by de Kanonniken , de Kanonniken by den Heer , en de Kapellanen

by den Deken en de Kanonniken aangeflelt.

jfid Cafi' Om deze nieuwe inftelling des temeer te vorderen, wierdt door Biflchop
tuh Ere i. Thcobaldus naar Breda afgezonden M''* Macharius van den Bofch , Kanonnik
Proeven te Luyck , dic , op Sondagnaa S'^ Peter en Pauwels 1309 , aldaer gekomen zynde

,

n. 30. volgens zynen lail, eene algemeene hervorming , zoo omtrenc 't Hooft en de
Leden van 't Kapittel , als ten opzicht van 't geeftelyck en wereldlyck Regts-
gebiedt , heeft ingevoert, en ten dien eynde verfcheyde heylzame wetten ge-
maakt , die ten allen tyden oock in die Kerk zyn agtervolgt geworden.
Voor 'c invoeren der nieuwe Biflchoppen in de Nederlanden, wierden de

Deken en 't Kapittel gehouden onder 't getal der Secundarie Kerken van Luyck,
en flonden, voor de Plervorming, nog zonder middel, alleen onder 't bedwang
der Paufen van Romen.

Als in 't vervolg van tyden ditKapittel, nevens verfcheyde anderen, omtrem;
dezen Oort gelegen, in hunne rechten, vryheden en oude gewoontens mercke-

iyck
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jyck wierdt benadeelt , zoo hebben de Kapittelen van S' Jan te 's Hertogenbofch

j

van O. L. V. te Breda , S"^ Pieter te Hilvarenbeeck , S^ Pieter te üorfchot

,

S"^ Odii te S- Udenrode, S'^ Katarina te Eyndhoven, en van S' Pieter te Box-

tel, in 't jaar 1505, een naeuw verbond van vereeniging aangegaan, om hun-

ne Vrydommen tegen aJIeKerckelycke en Wereldlycke Machten te befchermenj

en die voor onderdrucking te behoeden: welk verbond namaels, in 't jaar 1563,
wederom is vernieuwt en nader bekragtigt.

Dit Kapittel is , in 't jaar 1637 , naa het innemen dg: Stadt Breda, en 't hef-

lleilen van den- Hervormden Gojdsdienfl, teenemael vernietigt, en deszelfs

goederen en inkomllen gehecht aan de Domeynen van den Heer van Breda , die

dacr iiyt , mitsgaders uy t de verdere geeflelycke goederen in den Laride van Bre-

da gelegen , volgens overeenkomfl met den Raad van State , aan een gedeelte

der Predikanten, Kofters en Schoolmeefters , zoo in de Stadt als in de Baan-

derye, hunne jaarlykfe Wedden verzorgt, wordende de overige uyt 's Lands
gemeene middelen onderhouden.

Nadien dit Kapittel door de Heeren van Breda en andere godvruchtige Per-

zonen , met veele vryheden , rechten en aanmerckelycke voordeelen en Proven

,

van tyd tetyd, is begiftigt geworden, zoo vindt men oock onder de Dekens
en Kanonniken veele genoemt , die uyt voorname Geflachten van Brabant en
Hollandt zyn voortgefproten : En deswegen zal het niet ondienftig wezen daar

van een Lyfl te laten volgen , in zoo verre men die uyt de oude Regiflers en
Jaargetyde boecken van 't Kapittel heeft konnen te zamen brengen,

Naam Ljjie der Dekens van ^t Kapittel van O. L. V. Kerk
te Breda.

1303-

Henricus de Grufere.

GuïiS. }-'*'-'"'>-

1340.

Zigebertus de Beke.

1341-

Reynerus de Valle.

1350.

Egidius de Rivo.

1398.

Guillelmus Fortis , alias Stereken.

1401.

Henricus de Bye.

1420.

Hugo Decanus.

1423.

Johannes van der Venne.

1461.

Carolus Oudart.

1492.

Rafo Voecht.

Guillelmus de Gaellen.

J539-

Hieronymus de BliouL

1566.

Balthazar MafTchereel.

IJÖ9-

Antonius Vaillant,

Gerardus Vlemincx.

1590,

Cornelius Wortel , naa het innemen der

. Stadt van zyn Dekenfchap berooft , na-

derbant Plebaan van St. Gudula te

BruJfeL

1625.

David a Manden, naa de vernietiging

van 't Kapittel
f in 't jaar 1637, Fa-

Jleor te Briijfel.

Naam-

Mini.
Diftemi

Tom. p
pag. iii.

Necrolog,

CapitHli

Bred,
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Naamregifter der Kanonniken van O. L. V. Kerk te Breda.

Arnoldus Meldert.

Barthülomeus Canti

Johannes Voeclu , alias Snoeyen.
Wilhelmus van Ykel.

Johannes van Ymhuyfen.
Walterus de Bye.

Wakerus van Ykel.

Theodorus van Duvenvoorde.
Johannes de Prones.

W^alterus Smits.

Philippus van Duvenvoorde*
Hermaanus Schenkel.

Lambertus de Rivo.

Simon vander Steen.

Petrus de Oerom.
Johannes Pynappels.

Gerardus Grufers.

Arnoldus Binftroo.

Petrus van Megen.
Henricus Corput.

Van deze Kanonniken kan den rechien

iyd niet bepaalt worden , by gehreck

van behoorlycke aantekening.

13 12. Gerardus Ludekens.

1329. Franco de Benoudï.

1393. Egidius Kaerle.

1414. Petrus Nórys.

1435. Johannes de Rivo.

Arnoldus van Druenen.

1437. Jacobus Beys.

1438. Philippus van Waardenburg.
Adelbertus Varentrap.

1439. Johannes de Neel.

1440. Florentius Tierloot.

Hugo Cloet.

1451. Petrus van der Hagen.
1457. Antonius Belle.

1460. D. Gidmarid.

14Ö4. Johannes Zibben.

1473
1474
1481,

1484^

1489
1493-

149Ö.

1497.

1498.

1500.

1502.

1504.

1509.

1510.

1J14.
1515-

IJI7-

15 18.

1521.

152S.

1535-

1549-

1557-

1558.

1561.

15Ó8.

1570-

1572-

1575-
I57Ö-

, Godefridus van Loemel.
Arnoldus Sanélus.

Johannes Voecht.
Ludovicus de Loen.
Henricus van Heerle.
Gummarus Dricx.

Wilhelmus Alfim.

Jacobus de Zeghen,
Johannes van Aath.
Gifelbertus de Caflro.

Zibertus de Neel.

Michaè'1 Keyen.
Arnoldus van Hoorne.
Johannes a Rivo.
Wilhelmus van Oeflerzeel.

Henricus van Avoert.
Egidiitó van Buerftede.

Engelbertus van Buerftede.

Johannes Storm.

Servatius de Mera.
Hieronimus van Oeflerzeel.

Cornelius van Zelbach.

Johannes Vuchtfchoot.
Johannes Barchman.
Antonius de Buyten.
Johannes Wyefz.
Arnoldus van der Noot,
Alexius Pharifcauph.

Petrus van der Strepen.

Guarinus Poliet.

Otto van Gaellen.

Jacobus Son.

Fenerus Schynveldt.

Wytoldus Stout.

Johannes Buys.

Fredericus a ReneOe.
NicoLaus van Gaellen.

Engelbertus Montens.
Petrus Hoock.
Severinus Montens.

Deze Kerk is naderhant , by de Heeren van Breda , zeer fraey verwelft, en
met eerf Koor met den Omgang en nog verfcheyde Kapellen vergroot. Voor-
namentlyck heeft Graaf Engelbrecht de I. , in 't jaar 1410, volcoyt het Koor
met alle de cieraden, en in 't jaar 1412, heeft hy daar aan gebragt het kopere
Traliewerck , zoo dat men dezelve, niet t' onrecht, onder de aanzienelycke Kerken
tellen kan, waar in het volgende waardig is om aangemerkt te worden.
Ter regter zyde der deure van den Noorden Omgang van 't Koor, ziet

men de verheve Grafplaets van Jan van Polanen den J. Heer van de Leek
en Breda

, waer op zyn Beeltenis tuflchen die van zyne twee vrouwen , Oeda
van Hoorne en Machtelt van Rotfelaer , geplaatfl is. Het Opfchrifc , 't gene
in een kopere plaat gefneden was, is afgebroken ; tegen den muur Haat alleen

nog 't Wapenfchilt van Hoorn , zynde die van Polanen en Rotfelaer dooF
den ryd vernielt.

Dacr benevens Ooflwaerts is de prachtige Grafflede van Engelbrecht den 1.

Graaf van NalTau , Heer van Breda , en van Graaf Jan zynen zoon en Opvol-
ger,



lm





I



'7,1^. gj.i.



VAN BREDA./. BoeL rill. Hooftjlut Ü
?er , doch zonder opfchrift. Boven welke ftaan de Beelteniflen van Graaf En-

<'elbrecht en Johanna van Polanen , aan de eene, en die van Graaf Jan eu

Maria van Loon , aan de andere zyde, alle knielende en biddende: zynde Graaf

Engelbrecht verzelt van S^ Joris en een Hereniyt, en Graaf Jan van S^ Jan

en een Kardinael. Boven deze Beelden , die, hoewel uyt Hechten fieen gehou-

wen, echter van waarde zyn, ftaan de Wapenen van Naflau en Polanen. Op ^"''"•,^

deze'Grafilede flont voormaeis mede dat vermaerde Lieve Vrouwen Beeld, s^fd'

waar vanHermannus Hugo , in zyn belegerd Breda , met zoo veel ophef gewaagt, pag.'iii,

en 't gene, naa deszelfs getuygenis
,
geduurende de belegering , in 't jaar 1624,

van daar vervoert is.

Teen den muur ,naa{l de bovengemelde Tombe, ziet men het afbeeldzel van

S'. Joris, zeer zwaar verguit zynde
,
geplaatft, waar onder ftaat

:

Hier hencden legt begraven Joris van Froenhusen, Camerlinck was

„ vau Graaf Jan van Islaff'ciu, a°. 15 12.

Hier voor legt een platte Zerk , waar op gehouwen flaet

:

H'ter legt begraven Genoveva van Vernebourgh Gravinue van

Nassau, fturf int jaar ons Heeren m. ccccxxxvij. xviij dage in Jpril,

bidt voor bare ziele.

tegen over is de Kapel van de H. Maagd Maria , of het Koor der Hee-
i Breda ; waar in door Hendrik Graaf van Naflau , ter eeren van zynen

Daar
ren van Breda; waar m door liendriK oraat van i\alJau, ter eeren van zynen

Oom en Weldoender , Graaf Engelbrecht den II , en deszelfs Gemalinne Lim-

burg van Baden, is geplaatfl de alom beroemde Grafflede, gemaakt door den
vermaerden Konftenaer en Beeldhouwer Michiel Angelo de Buonarota , van

Albaft of Oofl:erfchen doorfchynenden Marmer. Dezelve beftaat uja twee Beel-

den , een Man en eene Vrouw , leggende op eene van toetfteen verheve Zark
rnegelings uytgeflreckt. Boven dewelke een zware tafel van dien zelfden

Iteen gedragen wordt door vier Mansbeelden , alle op hunne eene knie zit-

tende i fp welke tafel het Wapentuyg des Graafs, zeer konflig uyt marmer
gehouwen , nederlegt. Deze vier marmere Beelden hebben hunne Opfchriften,

op vierkante albafle plaatjens, beneden hen geflelt, waar van 'er nog twee
in wezen zyn. Het eene Beeld vertoont den Roorafchen Keyzer Julius Csefar ^

in Romeynfch Krygsgewaadt , met 't volgende Opfchrift

:

„ C. Julius Ctefar , Firtute belUca imperavi,

„ Fortitudo.

Dat is;

C. Julius Caefar , door Krygsdeugd heb ick geregeert.

De Dapperheid.

Het tweede verbeeldt den beruchtcn Roomfchen Veldheer Regulus , met
zyn bovenlyf ganfch naakt , van eene verwonderings waardige kracht én
konfl. Waar onder ftaat:

„ M. Attilius Regulus, Fidem infraHus fervavi.

„ Magnanimitas.

Dat is

:

M. Attilius Regulus, myh gegeven Woord heb ick onverbfokèn' gehouden.
De Edelmoedigheid.

De twee andere , wiers opfchriften afgebroken zyn , verbeeldéii , naa myn
oordeel, twee Griekfche Helden. Men kan nog bemercken, dat de Wapen-

L kJee»
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kleederen dier twee Standbeelden voorlieen verguit zyn geweeft. Op den

roet van den leggenden Zark, aan de Zuydzyde , liaan de Kwartieren der Wa-'

penen van den Graaf, en aan de Noordzyde, die van de Gravinne, zonder

ëenig verder opfchrift.

In een glas aan 'de Ooftzyde dezer Kapel , flont voormaels gefchreven:

,, Daem Jan Matys ivoonende tot Donghen , heeft dit Venfler gegeven ter betermjè
^

,^ van dat hy op d'eere en eedt van den Scoutet ende Schepenen van Gilze afaragemle

„ 'woorden gefproken hadde". Welk opfchrift alleenlyK hier wordt aangehaa]t,om
simon van ^^^a mede aan te toonen den misflag van Simon van Leeuwen en anderen , die

bIiZ"* ^^^ geven van dit glas toefchryven aan Jan van Daelhem, Heer van Dongen,

lUuft. ' wiers Heerlykheden , wegens zyne begaane misdaden, in 't jaar 151 3, ten be-

hoeven van Hendrick Graaf van NalTau , zyn verbeurt verklaart.

Voorby 't gemelde Koor der Heeren van Breda , ten Oofben , is de verheve

Grafplaets van Jan van Polanen den IL, met een Mansbeeld, in zynen Wa-
penrock , daar op leggende , en het volgende opfchrift

:

,, Hier leghet begraven Jan Here ivas van der Lecke ende van Breda,
„ die fierf int jaar ons Heren als msn fcreef m. cccxciij. xj daghe in Oeghft-

„ maant, bidt voer fyn ziele.

Recht over deze Tombe ziet men de Grafilede der Heeren van Renefle of
Elderen, beftaande in een verheve Zark, waar op twee marmere Beelden
geplaatft zyn. Daer boven tegen den muur Haat de Paffie , of het Lyden des
Heylands , in zeven marmere zwaar vergulde rondeelen , die in de beelt-

ftormerye eenigzints gefchonden zyn , zeer konftig verbeeldt. Beneden flaaC'

hét opfchrift in een blaeuwen Arduynfteenen Zam gehouwen, van den vol-

genden inhoud;

D. O. M.

- „' QUriJf,, Eq^uiti Dm Frederico a Renesse D. dé Mal , Caf: Confi-
'. '.'f'fir Vi\\ '

j^ liario (^ ditionis Bredens: Prafecio fummo

}, D. Anna ab Hameien , Eldereh & Many dtm Conjugi charijfmo Patrique

„ oj): mer: Uxor liberiq: cum lachrymis fofuere.

,, Fixit ann: 68. oMit Kal. Jun: an. a Chrifio nato 1538.

5, Dna Annaab LIamelen, Elderis, Mal af Mann y ^«a o/5 _/7»^«-

j, larem ejus in pauperes pietatem tibiq: laudatijf. ijïud Sepulchrum elegit. Fixit

», ann: 77. menf: 8. obitt a°- 1550. 26. die menfis 'Junii.

Verders zyn in den gemelden omgang de volgende Graffchriften te lefen.

Tn den muur aan 't Koor Noordooflwaerts , flaat:

[

D. O. M. S.

^
„ Nohili ö* virttitebellica daro viro D. Joanni TeneramündanoZ). </f

"
,, BöRGNiVAL, Caroli F. defaris a Machinis bellicis primario : primo "ïorna-

,, cenftum 13 deinde TrajeStenfium (^poflquam Cafaris imperium agnovijfent )

,, Dynafia, heredes fofuerunt. Obiit Breda Kalend: May. a°* 1536.

D. O. M. S.

„ lil: ac genera[o viro d° Petro Guerre, nobili Medio ö* unius cohort:

„ mil: Ital: duci extr: qui in obfidione jlntverp: in acerrimo confliüi* prope

„ flumcn Schaldim viriliter inter primas acies pugnans iRu tormenti perciijfus

„ occubuit pridie non: Junii a°. 1585.

„ Icygiji Ga b ri e l de Bi es t , en fon temps Ecuyeir defcuyerie du tres Hïiut
- . ï^rQ tresPuiJfant Prime Charles Empereur- de Rome. Roy d'tfpaigne, ö* atc

---'"'!'i • „ illu-
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Geflacht Tafel van de Heeren van Breda , uyt de Huife';^

Hendrick,
eerfte Heer van
Breda naa def-

f

Engelbrecht

zelfs afzonde- |Heer van den

ring van het< Lande van Bre-

Graeffchap van I
da , geftorven

Strye»^ fterftin ^indenjaare

't jaar 1090.

Hendrick de
II. Heer van
Breda , ge-

trouwt met
< Lutgaard, Dog-
ter van jlnsfnd

GraafvanA7ee/,
flerft in 't jaar

i.1125.

Arnout Heer
van den Lande
van Breda, die

fterft omtrent
het jaar 1150,

I

Godevaert

J
Heer van Bre-

'^ DA , geftorven

in 't jaar...

Engelbrecht
van Scoten

, ge-
trouwt met fi^r-

ta van Loon
,

dochter van
Gysbrecht Graaf
Wan Duras.

Hendrick ,

bekent onder

den toenaam
Ivan Scoten y in

[het jaar n(Jo,

( Godevaert de 01^

H. Heer van 't w;^
Lande van Bre-<|(

D a , getrouwt Jol

<(met Ludgaard, l

Nicht des Her.
J^

togen van Bra- 'fl

j

l>ant, geeft zich 'l||j

met zyn iandc
i

',^j

invaflalagieaan é'^.,

den Hertog, in ji^

de jaaren 1190.
jen 1212 , en 3
I

fterft in 't jaar J
V.I2I6.



Bladz. i'b

iJTRYEN, Breda, Loven? Liedekerke, en Rassegem.

^^
f TT

gg' Hendrick,
kort na zynen
Vader geftor-

ven.

D>

20

ee

GoDEVAERT
de IV. Heer
van Breda,
getrouwe mee
MacbteJt, Suf-

ter van Jrmut
Heer van Dieft^

fterfc in het

GoDEVAERT,
noch jong zyn-

de geftorven.

Hendrick de

III. Heer van.

den Lande van
Breda, geftor-

ven omtrent

den jaare 12Ó0.

^ Hendrick de
IV. Heer van
Breda, ge-

trouwt metiyo-

phie , dochter^

<( van Wouter

I

Berthout Heer
{van Mechekn

,

i
fterft in 't jaar

11270.

A leid A ,

getrouwt met
Hendrick van
Loven Heer
van Herftal ,

Heer en Vrouw
van BredAjZod-
der kinderen

geftorven in 't

jaar 1272.

t

met

<

ü ijaar 124Ö.

g'

R
VI

Elisabeth
getrouwt
Arnoüt van

. Loven, Broe-

.^der van Heer
Hendrick van
Herftal , en naa
deszelfs doot

,

Heer en Vrouw
van Breda, me-
de zonder kin-

deren overle-

den in de jaaren

,1182 en iipo.

f R A s o van
Liedeker-
K E , eerft Heer
van Boelaer

,

naderhant van
Breda, zonder

oir geftorven in

'tjaar 1312.

Aleidis, ge-

trouwt met Ra-
so van Gaveren

y

Heer van Lie-

dekerke , naa

de doodt van
Hr. Jrnout van
Loven, en de af-< Zeger , Heer

zondering van

N.N
getrouwt met

Philips, naa

zyn broeders

doot , Heer van
Breda, getr:<

met Sophie van
Gent. Sterft an-

no 1314.

'tLand van Ber-

gen, indenjaa-

jlrnout Heer"^ fterft

\^van Gaeibeke.

re 1287- Heer
van Breda

,

anno
1202.

van Boelaer en
Uhenhout.

Raso, zonder

oir geftorven.

Katrina,
getrouwt met
den Heer van
^Morfele.

Adelise
, ge-

trouwt met Ge-
rard Heer van
Rassegem

,

Heer en Vrouw
van Breda;
welcke Gerard
't Landt van
Breda verkogt

aan Jan den JU.
Hertog van
Brabant

Margriet
,

getrouwt met
Jan van Leef-

da!e Heer van

Perck , Burg-

graaf van Bruf-

fel.

Marie on-

gehoud geftor-

ven.

Beatrix, r Gerard van
getrouwt met \Wefemal9 Rid-

Arnout Heer < der, eerfteHr.

^van JVeJemale. van Bergen,
naa deszelfs af-

zondering van
't Landt van
Breda in den

ijaare 1287.

Jan de III.

Hertog van
Brabant, gaf 't

Landt van Bre-

da ^ in den jaa-

re 1339 , aan
Willem van
DUVENVOR-
D E Heer van
Oofterhout , om
het geduurende
zyn leven te be-

zitten , en in 't

jaar 1350, ver-

kogt hy 't zelve

aan Jan van Po-
LANEN, Heer
van de Leek ,

voor drie en
veertig duyfent

guldehallingen.
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j, illujlre Conté Henry de ISlaJfau grand Chambdlan dud' Empireur tres hunt'

„ ble ServiteuTy trespajfa Van 1545 Ie 30 de Mars, prie Dieupourfon ame.

j» % i'ft Mejp. Jehan de Hocrom, en fon vivant chlr S'' dudit litu grand

j, Bailly de Tournay i3 Tournefis (s' grand mre dhotel du Prime d'Orange le^uel

„ trespajfa Ie 4. de Fehr. 1542.

„ Prudtntia (^ integritaie vita ornaiifftmo Viro Nicolao Vierling iïlu-

„ firijjimis Heroibiis Henrtco Comiti a Najfm , ac Renato £5? Guillelmo Princi-

„ pibus Aurania a confiliis ö* rationibus. Liberi patri opt: merito tumulum

„ cum lacrymis pofuere.

„ Fixit ann: 72. menf: 8.

„ Obiit 6 Junti a° '1546.

„ Integritate Vitte ö* prudentia infignis M i c h a e L Piggen , illuflr. Principis

„ Auraici Cafiellanus in Nyervaert ac in fupremo ejus confilio ration: apud Bre-

„ danos conftliarius. Fixit ann: 77. obiit 4. id: Decemb: z'^ M D. XIllC.

„ Hier leet begraven GuERir van Strepen, Secretaris d'Heeren Joan:

„ Engelbert en Hendrick Greven tot Najfou, Jlerf den lejlen February a° xv=
„ thien.

„ tVel hem die in tyts bevroet

,, Dat 'wel leven 'weljlerven doet.

„ JoHANNi JusTiNiANO ] k-HVE-Visi, mercatori fido proboq. Jlorente adhuc

„ atatt vita fun£lo, Jeronimus frater lugens pofuit. Vixit annos 36. menfes 6.

„ dies 2. obiit a° 1529 die 2. OSlobr. cum novi ö* incogniti fudoris morbiAnt-

,, verpia •vigentis vitandi gratia huc me centuUJfem , ipfomet morbo hümanis

„ exemptus , hoc fub Saxo mortales reliqui exuvias.

„ Jean de BoubeRt dit Pergamont cy giji , jadis Chambellain du fèu

„ Cente Henry Seigneur de 'Najfau aujfy de Breda i^c. au premierjour d'OBobre

„ trespajfa quand xv'^ cinquante on efcrivit. Dieu par fa grace luy face

„ mercy.

„ Sijiiie Fiatores , vos moneo , ne atas quamvis tenella reddat focordes immemo-

„ refquc mortis vitaque poft hanc futuns. Ego in tenera atate annos nata non-

„ dum feptem a patre Johanne ab Afleliers
,

qui jam ante matre mea

„ Margareta de Dnysborgh privatits erat, qua tantum quinque luftra ali-

„ quantulum excejjerat. Sic Deo imperante. Ulo Juam Catilinam luginte,

„ hinc etiam abripior. anno 1571, 10 Januarii.

D. O. M.

jj Si vos chara Parens Sororque chara
, ƒ te chare Fir occuhans fefelli. Partus

„ pofl triplicis pios labores, languore ex fubito polo repente transfcripta (3 fupero

,, evocata nutu. ^ueri parcite^ nee vocate duram , «e« frujlra teneros ciete

„ Jletus , nee fanSlo invidiam movete ccelo.

„ Haud vos deferui , fed anlecejjï.

Het gemelde Koor, 't gene Engelbrecht de I. Graaf van NafTaUjHeer van
Breda, in 't jaar 141 o, aan de Kerck heeft gebouwt, heeft de lengte van ne-

gentig en de breedte van drie en veertig voeten, behalven den Omgang, die

nog vyf en twintig voeten breed is, en is tans nog voor een gedeelte bezet

met de fraeye geftoeltens der geweze Kanonniken , die aan de Zuidzyde van
den Omgang hunne Vergaderplaets hadden, alwaer het Kapittel gehouden
wierdt : Welke Kamer , die zeer ruym en verwelft is , tegenwoordig gebruykt
wordt tot 't houden der Vergaderingen, zoo van den Kerkenraad, als van

het Klaflis van Breda. Dit Koor behelfl verders niet byzonders , dan alleen

L i eene



84 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE
eené groote menigte van Wapenfchilden , die boven de Grafplaetfen , ter

eeren en gedachtenis van veele hooge Krygs Overflen , Stadvoogden van
Breda, en andere aanzienelycke Perzoonen, opgehangen zyn.

De Kerk is van een fraeye Bouworden , naa de Gottifche wyze, en heeft

van 't Koor tot de Weftpoort , de lengte van eenhondert feventig , van de
Zuid tot de Noordpoort de breedte van eenhondert dartig , en in 't geheel

van den Toren tot het eynde van 't Koor , met den Omgang , de lengte van
tweehondert vyf en tagtig voeten ; hebbende boven dien doorgaans de hoeg^

te van vier en zeventig voeten.

De Buyck of 't Ruym dezer Kerk is omringt van veertien Kooren of Kapel-

len , welke ter gedagtenis der volgende Heyligen , voor een gedeelte
, geflicht

waren; als i. van 8=^. Anna. 2. S^^.^ Katarina. 3. Den H. Geeft. 4. S\ An-
dries. 5. S"; Joris. 6. S' Huybert. 7. Het H. Kruys. 8. S' Antoni.

9. De H. Maagd Maria. 10. S^"^ Barbara. 11. S"^. Francifcus. 12. Si; Mir
chiel. 13. Aan de H. Maagd gewyd door den Heer Wouter de Gouda. 14. De
Nifpens Kapel. Zeven dezer Kapellen ftaan tuflchen de Zuid- en Weftpoort
der Kerk : In de laatfte by den Toren , ziet men een zeer fchoone kopere
Doopvont , met veel konft en uytvoering bewerkt. Tuflchen de Weft- en
Noortpoort zyn mede zeven Kapellen : In de vierde is de fraeye Grafftede

van 't Huys van Afl'endelft , doch zonder opfchrifc.

In alle deze Kapellen , als mede in 't ruym der Kerk , ftonden , voor de Her-
vorming . zeer veele Outaren, welke daar in gefticht,en met veele Renten en
inkomften , ter onderhouding der Kapellanen , begiftigt waren. Waar van
men een naeukeurige Lyft zal laten volgen , zoo en indiervoegen die getroc-

ken is uyt een zeer oudt Regifter , voorheen in de Kerk beruft hebbende,

O üT AA REN in de Kerk van O. L. V. te Breda.

1. Den Outaar van den H. Geefi^ gefondeert in het jaar 1300, hadt aan jaar-

lykze renten en inkomften twintig Rynsguldens.

2. Den Outaar van de H. Maagd Maria , onder den toren , in 't Koor van
S'. Anna

,
gefticht in 't jaar 1301 , hadt aan inkomen drie 'e» twintig

Ryniguldehs.

3. Den Outaar van 't H. Kruys y gefticht in het jaar 1305 , begiftigt met
twintig Rynsguldens aan jaarlykze Renten.

4. Den Outaar van S"; Peter en Laurens
,

gefondeert in 't jaar 131 1 , in 't

Koor van S'.^ Katarina, hadt aan inkomen tien Rynsguldens.

5. Den Outaar van S'. Salvator , in de H. Geeft Kapel
,

gefticht in 't jaar

1335 , begiftigt met tvjee en twintig Rynsguldens 's jaars.

6. Den Outaar van S'. Joris ^
gefticht in den jaare 1340 , hadt aan jaerlykze

renten een en veertig Rynsguldens.

7. Den Outaar van O. L. F. en Katarina, in de Kapel van S'. Andries, ge-

fticht in 't jaar 1352, hadt jaarlycks veertien Rynsguldens.

8. Den Outaar van den H. Theobaldus, gefticht in 't jaer 1355, in S^; Katari-

nen Koor, hadt aan jaarlycks inkomen twee en twintig Rynsguldens.

9. Den Outaar van O. L. f^. S'. Anna en Katarina
, gefondeert in 't jaar

1358 , begiftigt met agtien Rynsguldens aan erffelycke renten.

10. Den Outaar van S'. Andries en S'. Joofi ConfeJJbr , in de Kapel van S"^. J(3-

ris
,
gefticht in 't jaar 1340 , hadt aan jaerlykze renten vier en twintig Ryns'

guldens.

ir. Den Outaar van JefusChriftus, O.L. F. en S'. Huybert, gefticht in S'. Huy-
berts Koor, in 't jaar 1370, gaf jaerlycks vyftien Rynsguldens.

12. Den Outaar van O. L.f^. en alle de Heyligen, in 't Koor van S'; Andries, ge-

fticht in 't jaar 1370, hadt aan jaarlyks inkomen dartien Rynsguldens.

13. Den Outaar van S'. Laurens , in 't Koor van Heer Wouter de Gouda,
Proeft van S"; Pieter te Utrecht, gefondeert in 't jaar 1378, hadt tien Ryns*
guldens jaarlyks.

14. Den Outaar van S'. Agatha de eerfte fondatie ,
gefticht in 't jaar; 1385,

begiftigt met tien Rynsgulden 's jaars.

15.
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15. Den Outaar van S'. Jgatha de tweede fondade, geflicht op deri Outaaf
van S'; Francifcus in 't jaar 1388, hadt insgelyks aan jaarlykze renten ne-

gen Rynsgulden.

16. Den Outaar van O. L. fi^, en alle de Heyligen , in de Kapel op 't Kafteel,

of in 't Koor der Heeren van Breda in de Kerk , was geflicht by Jan van
PolanénHeer van de Leek en Breda, in 't jaar 1388 , en hadt aanjaarlyks

inkomen tagtig Rynsguldens.

17. Den Outaar van S'. Laurens, in 't Koor van S"; Joris, geflicht in 't jaar

1390, en begiftigt met ze'ven Rynsguldens iaarlyks.

18. Den Outaar van S'. Jan Baptifi, gefondeert in S'. Antonis Koor , in den
jaare 1392, was begiftigt met negentien RynsguMens aan jaarlykze renten,

19. Den Outaar van O. L. F. de eerlle fondatie, geflicht in 't jaar 1393,
in O. L. V. Koor , hadt jaarlyks negen en twintig Rynsguldens.

20. Den Outaar van 't H. Kruys, in 't Koor der Heeren van Breda
, gefon-

deert by Engelbrecht Graaf van NafTau , Heer van Breda, in 't jaar 1405

,

hadt twintig Rymguldens aan jaerlykze renten.

21. Den Outaar van O. L. V. de tweede Fondatie, geflicht in 't jaar 1414,
was voorzien met twintig Rynsguldens aan inkomen.

22. Den Outaar van 5'. Michiel, de eerfle fondatie, geflicht in 't jaar 1414,
met agt en twintig Rynsguldens aan inkomen.

23. Den Outaar van S'. Joris en Barbara , in Nifpens Kapel, geflicht by Heer
Jan Uytencamp, in 't jaar 141 8, h.2,Alvyftig Rynsguldens 'sjsiSiTs.

24. Den Outaar van O. L. F. de derde Fondatie , geflicht in O. L. V. Koor,
in den jaare 1426, begiftigt met vyf en twintig Rynsguldens aan jaarlykze

inkomflen.

25. Den Outaar van O. L. V. de vierde Fondatie
,

geflicht mede in 't jaar

1426 , hadt insgelyks njyf en twintig Rynsguldens aan renten.

26. Den Outaar van O. L. V. Boodfchap, geflicht in den jaare 1426, in 't H^
Geefl Koor, was voorzien met vier en twintig Rynsguldens 'sjaars.

27. Den Outaar van de eerfle MifTe
,
gefondeert ter eeren van S'. Jan Baptifi

enEvangeUJi, in 't jaar 1426, by Heer Wytman vander Eeck , hadt twee
fondatien , waar van ieder een jaarlyks inkomen hadt van zeven en dartig

Ryn.guldens.

28. Den Outaar van S'. Jan Baptijl, in S'. Antonis Koor, geflicht in 't jaar

1440, met/êi en twintig Rynsguldens aan erfFelycke renten.

29. Den Outaar van 't H. Kruys , voor het hooge Koor
,

geflicht in 't jaar

1440 , door Jan Overgheer , ter verzoening der ziele van Engelbrecht

Graaf van NafTou , Heer van Breda , hadt aan jaarlyks inkomen vyftig

Rynsgulden.

30. Den Outaar van S'. Pieter en Eligius
,
geflicht in 't jaar 1440, met fes en

dartig Rynsguldens aan erffelycke renten.

31. Den Outaar van S\ Michiel., de tweede Fondatie
,

geflicht in den jaare

1443, hadt aanjaarlyks inkomen zeven en twintig Rynsgulden.

32. Den Outaar van O. L. V. en S*. Joris , in S^5 Barbaras Kapel
,

geflicht

in 't jaar 1444, by Heer Niklaas Uutencamp, hadt twintig Rynsguldens

's jaars.

33. Den Outaar van O. L. Vrouwen Boodfchap ,
geflicht in den jaare 1445,

hadt aan jaerlykze renten (es en twintig Rynsguldens.

34. Den Outaar van i'». Crifpyn enChrifpiniaany geflicht in S'. Michiels Koor,
by 't Kapittel, met de Dekens en Gezworens van 't Schoenmakers Gilde,

in den jaare 1446, begiftigt met agtien Rynsgulden aan jaarlykze renten.

35. Den Outaar van den H. Adrianus en Chrifiophorus ,
geflicht in 't jaar 1446,

met negen en dartig Rynsguldens 's jaars.

36. Den Outaar van O. L. V. ontfangenis^ geflicht in 't jaar 1447, ^ladt agtien

Rynsguldens aan erffelycke renten.

37. Den Outaar van de H. Apoflelen Petrus en PauJus, gefondeert in 't jaar

1447 , by den Heer en M": Wouter de Gouda, Proofl van S^. Pieter te

Utrecht , met t-ji,ee en twintig Rynsguldens aan jaarlyks inkomen.

38. Den Outaar van de H. Weduwe Elijabet
,
geflicht in 't jaar 1447, nv£t

agtien Rynsguldens aan renten.

L 3 39'
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59. Den Outaar der Almogentbeid Godsy van O. L. F", S'. Krijloffel en Adriaetn^

gellicht in 't jaar 144.7 , hadt negen en dartig Rymguldens aan jaarlyks in-

komen.

40. Den Outaar van S\ Andries en SK Laurens , in S'. Katarinen Koor
,
gefon-

deert in 't jaar 1448 , met veertien Rynsgulden 'sjaars.

41. Den Outaar van S'. Co/mus en Damiaan, gefondeert in 't jaar 1499, met
een en tivintig Rymguldens aan jaarlykze renten.

42. Den Outaar van S'. Servaas, gedicht in den jaare 1505, hadt aan jaarlyks

inkomen dartig Rymguldens.

43. Den Outaar van S'. Simon en Judai ,
gefticht in 't jaar 1507 , met twintig

Rynsguldens aan erffelycke renten.

44. Den Outaar van S'. Francifcus, in 't Koor der Viflchers
,
gefticht in 't jaar

1506, hadt aan jaarlyks inkomen tien Rymguldens.

45. Den Outaar van den zoeten naam Jefus, S'. Bartholomeus enz. by de Vonte,
gefticht in 't jaar IJ06, hadt insgelyks tien Rymguldens 's jaars.

46. Den Outaar van S'. Antoni, gefondeert in den jaare 1507, met dartig Rym-
guldens aan erffelycke renten.

47. Den Outaar van S'. Henricus en Agatha, in 't Koor van Lamora, gefticht

in 't jaar 1520, hadt 's jaars vyftien Rymguldens.

48. Den Outaar van S'. Willebrord
,

gefticht in den jaare 1521, in S^. Antonis

Koor, met tien Rynsguldens aan jaarlyks inkomen.

49. Den Outaar van S'. Huybert de tweede fondatie, geft:icht in 't jaar 1522,
hadt jaarlyks veertien Rynsguldens aan inkomen,

50. Den Outaar van de laatfte Mifle
,

gefticht ter eeren van S'. Servaas en

S'. Antoni, in 't jaar 1519, by den Heer en M': Servaas de Mera Kanon-

nik te Utrecht, verdeelt in twee fondatien, waar van elck aan jaarlycks

inkomen hadt veertien Rymguldens.

51. Den Outaar van S'. Anna en Katarina , in S'i Annen Koor
,

gefticht in 't

jaar 1525, vciet vyf en dartig Rymguldens 2iZXi');3.2x\^\i.e xexxtevi.

52. Den Outaar van de H. Maagd Maria ^ in 't Koor der Heeren van Breda,
gefticht by Vrouwe Menjia de Mendoza Markgravin van Zenette , in 'c

jaar 1539, met vyftig Rynsguldens aan erffelycke renten.

53. Den Outaar van Alderzielen, op 't hooge Koor, gefticht in 't jaar 1550,
met twintig Rynsguldens 's jaars.

54. Een Erfmijfe^ op S'. Barbaras Outaar, gefondeert by Alyt Engels , in 't

jaar 1573, met zeven guldens aan jaarlyks inkomen.

^S. Een jaarlykze fFeeckmiJfe , op S^ Antonis Outaar, gefticht by Marie A-
driaanfz Potters , huysvrouwe van Hendrick van den Ryen , in 't jaar

1574 , met tien Rymguldens aan jaarlyks inkomen. ^

Boven dien waren nog in de gemelde Kerk verfcheyde andere Proven of
Prebenden, die met een jaarlyks inkomen voorzien waren. Namentlyck

,

1. De kleyne Prebende gefondeert by Jan van Polanen Heer van de Leek en

Breda, op den een en twintigften van Hooymaandt 1372.
2. De Prebende van den Heer en M'; Antoni f^aillant.

3. De Prebende van den Heer Niklaas van Gaellen.

4. De Prebende van den Heer Jacob van Son.

5. De Prebende van den Heer en M'; Gerard Flemincx.
6. De Prebende van den Heer Krijloffel van IJfelfieyn.

7- De Prebende van den Heer Steven Gobbincx.
8. De Prebende van den Heer Peter de Hooch.
9- De Prebende van den Heer Daniel de Clerck.

10. De Prebende van den Heer en M": Hendrik sGraewwen.
11. De Prebende van den Heer Ja» Donckers.
12. De Vicarye van den Heer rVillem van Oejierzeel

Alle deze voorgemelde Outaaren wierden bedient door veele en verfcheyde
Kapellanen

, die daar toe by den Deken en de Kanonniken aangeftelt wierden,
uytgezondert alleen de Outaaren in 't Koor der Heeren van Breda , welke aan

zich
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zich hadden voorbehouden 't Recht om dezelve t'allen tyde te begeven. Volgt

nu een Lyfl der Kapellanen in de Kerk van Breda, met alle naeukeurigheid ge-

trocken uyt de oude Regifters en Jaargetyde boeckcn van 't Kapitteh

Naam Lyjï ^fr Kapellanen gedïent hebbende in de Collegiale Kerk
'van O. L. F. te Breda.

Hermannus Maech.
Jafpar de Lira.

B.irtholdus lleyman.
Ludolphus van Uden.
Johannes Buriau.

Adrianiis Heys.

Johannes Brachf.

Adrianus de Buyten.

Johannes van Chaam.
Michaè'1 Damaeffen.

Guillelmus Chenu.

Petrus Oppers.

Chriflianus de Mera.

Marcelis van Turnhout^

^gidius de Buyten.

Jol'ephus DaraaefTen.

Petrus Rudolphi.

Florentius Tieleman.

Johannes van de Zande.

Rafo Arnoldi.

Antonius Regis.

Chnftophorus de Gaellen.

Arnoldus van der Eept.

Johannes Nagel.

Simon Le Hardi.

Reinerus Sterken.

Van deze bovenftaande Kapellanen wordt

'tjaar hunner aanjlelling niet gevonden

hy gebreck van behoorlycke aantekening.

1327. Henricus Cuypers.

1372. Johannes a Pael.

Johannes Broech.

1418. Antonius Rybaert.

1420. Arnoldus Stephani.

1428. Bartholomeus Sterken.

1433. Ludeken van Uden.

1442. Petrus Block.

1444. Petrus van den Eynde.

1445. Johannes Groefe.

1451. Johannes Hagebeeck.

1452. Johannes Piper.

1464. Gualterus Strick.

Guillelmus Smit.

I466. Antonius de Mera-
1470. Henricus van Nieuwenhuyfen.
1471. Johannes van Ob.
1472. Johannes Apfel.

1473. Johannes Norys,

1475. Johannes Slachregen.

1476. Johannes Clericus. -

1479. Johannes Valckeners.

1480.

1483.

1484-

1485-

148Ö.

1489-

1492.

H93-
1494.

1498-

1499-
1500.

1503-

1504.

1505-

150Ö.

1507-

1508.

1510.

1511.

1512.

1516.

1518.

1519-

1521.

1524.

1523-

1525-

1526.

1527-

1530-

1531-

1533-

1534-

1535-

1537-

1538.

1543-

1538.

1544-

Henricus Vriefe.

Johannes Gruyter.

Henricus de Mola.
Egidius Oeghe.
Johannes van Nyfpen;
Florentius Tierloot.

Bartholomeus de Wildei
Egidius Schoedonk.

Johannes de Rofendael.

Johannes BuyfTchel.

Godefridus Petri.

Lambertus Goedmans.
Laurentius Buer.

Michaël Beys.

Johannes de Buerftedeni

Jacobus Pigghen.

Arnoldus Vept.
Nicolaus van Aerle.

Michaël Heys.
Rudolphus van Otterdyk<

Johannes van Heerle.

Johannes Daniels.

Alftinus Petri.

Cornelius van Apfel.

Joh. Jacobus Bartholomei.

Walterus Heye,
Petrus de Couwelaar.

Johannes van Bergen.

Laurentius de Heydis.

Jacobus Wolfs.

Walterus van der Eept.

Johannes van der Huift.

Johannes Back.

Sebertus Boele.

Henricus Vogelaer.

Arnoldus Blerincx.

Johannes Bers.

Johannes Merman.
Johannes Regis.

Jofephus Draeck.

Johannes Barck.

Theodorus de Mera.

Johannes Hofe.

Gerardus Merfel,

Johannes Anfelmi.

Johannes Luyfterborg.

Florentius Ryswyck,
Arnoldus Langhe.

Petrus Bont.

,

Hermannus Marck.
Francifcus Eyndmeer.
Florentius Rysdonk.

ï-HS^'
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1549^
1550-

1555-

1556.

1557-

1558.

1559-
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Johannes van Brecht.

Adriapus Rolandus Heys.

Antonius Roberti.

Guillelmus Weert.
Adrianus Richardi.

Lubertus Scilders.

Johannes 's Gravemoer.
Jofephus Achel.

Arnoldus Petrus Yfaac.

Petrus Ypelaar.

Cornelius Ploodonk,

15Ö2. Judocus Eerenbout.

1564. Cornelius 'sGraeuwen.
1566. Guillelmus Stephani.

1571. Francifcus Alexandri.

1572. Hubertus Tilborg.

1573. Johannes Potters.

1574 Gerardus Velmans.
Gerardus Olmen.

1575. Adrianus Snavels.

1576. Chrillianus van Dun.

Het gewelf dezer Kerke is , te tyde van Hendrick Graaf van NalTau , in 't

jaar 1537, door den Schilder Yaiant , zeer fraey met lofwerck befchildert.

En in 't jaar 1715 is het Orgel , 't gene te voren ter zyden de Zuidpoort der

Kerk flont, en alleen gedient hadt voor het Koor der Kanonniken, tegen 'c

gewelf van den Toren geplaatfl en zeer aanmerckelyck vergroot en verbetert.

De Toren , aan deze Kerk ilaande , is een der hoogften en fchoonflen in de
Nederlanden. De gene die voor dezen was, is op S'. Marcelis nacht, den fef-

tienden van Louwmaand: 1457 > ter nedergeflort, waar van die Tyd veers nog
overig is.

aLta hreda tFrrls MarCeLLI noCte Cadebat.

De tegenwoordige is in Hooymaandt 1468 , in de weeck van Maria Bood-
fchap , begonnen gebouwt te worden. 1 en welken eynde Philips Plertog van
Bourgondien en Brabant , aan Jan Graaf van NafTau , Heer van Breda , als

Baanrods van Brabant , den Vrydom verleende van alle Tollen , tot het aan-

voeren 'der bouwfhoffen, volgens den brief daar van verleden, den zevenden
van Sprockelraaandt 1462. Adam van Nifpen , Droflaert van Breda, leyde

daar van den eerflen fheen: En dezelve is eerfb in 't jaai' 1509, te tyde van
Engelbrecht den IL Graaf van Naffau volmaeckt. Het kruys wierdt daarop
gezet den een en twintigften van Hooymaandt, omtrent den middag, In 't eyn-

de des jaars if03,zyn de kloeken in de Zantbergen gegoten. De groote kloek,

die Salvator genoemt was , is gegoten op St. Lucien dag , ter zwaarte van tien

duyzent ponden. Op deze kloek, anders oock Roelant, en gemeenlyck den
Bom genaamt , welke , in den brant des Torens , op den elfden van Bloey-

maandt 1694, geborflen en daar naa vergoten is, ftonden de twee volgende
vecrskens

:

r.

,, Myn naam is Roelant,

„ jfls ick luy aan eenen kant,

,, Dan is tot Breda allarm of brant

.

5>

jlls ick gaa aan beyde fyden ,

Dan is Breda in gfoot verblyden.

„ Die tot Breda in weucbt wil leven,

„ Die moet de Frowwen de overhant geven.

Des anderendaegs naa St. Thomas , zyn gegoten de kloeken genaamt Maria
Barbara

, wegende fefduyzent ponden , en St. Jan Evangelifl zwaar vyfduy-
zent ponden; voor 't gieten van welke kloeken de Meefter ontfing fes en vyf-
tig gulden. Daarnaa, op den twaalfden van Zomermaandt 1511, heeft men
een begin gemaakt met 't vervaardigen van den Voorllag , en wierden voor
eerll daer toe fes kloeken gegoten , die naderhant tot agtien vermeerdert zyn.
Dees Toren was hoog vierhonderc en veertig uappen van beneden tot aan
den Lantaarn.

:Mea
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Men verhaalt voor zeker, naa luyd eener oude overlevering, dat dees To-

ren voornamentlyck gebouwt is uyt het offer van 't Sacrament van Niervaert,

werwaerts in vorige tyden , van alle kanten een groote toeloop was van Pel-

grims en DevotarilTen : Waar van de gefchiedenis op de volgende w^yze ver-

haalt wordt.

Omtrent 't jaar 1 300 , is 't gebeurt , dat een zekere Jan Bantoen , torf fte- Auiufl.

kende in de Moeren van de Niervaert , in tegenwoordigheid van twee Vrou-
^'^^J//'*

wen , eenen gewyden Ouwel of Hoflie vondt , welke door hem opgenomen /^4ar,anii.

zynde zeer flerk begon te bloeden. Hy daar door zeer verfchrikc en verflagen Lib 1.

wordende , liet de Hoflie , al bevende , uyt zyne handen vallen , wanneer die "P- 61.

zich van zelf op de vorige ftede plaatfte. Een der Vrouwen liep defwegen met

grooten haall naar den Parochiaan van de Niervaart, om hem van zoo een

wonderlyck geval kennis te geven. De Parochiam kwam aanftonts, met zy-,

ne ganfche gemeente, blootvoets derwaerts, en de Hoflie met groote eerbie-

digheid opgenomen hebbende , voerde die naar zyne Kerk. De BifTchop van

Luyck hier van onderrigt zynde , heeft, om de waerheid dezer zaak te onder-

zoeken, derwaerts gezondeneenen Regtsgeleerden Voorfpraak, genaamt Ma-
carius. Die, na dat hy Jan Bantoen en de tv/ee Vrouwen ondervraegt hadt,

echter ongelovig blyvende, met een yzere priem viermael getracht heeft die

Hoflie te doorgrieven , dan telkens fprong het yzer van zelf te rug : Doch
voor de vyfde reyfe het nogmaels hervattende, heeft de Hoflie, in 't gezicht

van alle de omflanders , uyt vyf plaetzen overvloedig bloedt geflort. Waar
over hy ganfch verbaaft en dol geworden zynde , zyne handen heeft afgebe-

ten , en is geflorven , eer hy te Luyck weder te rug keerde.

Daarnaa , als in 't jagr 142 1 , door den fchrickelycken Vloed op St. Elifa-

bets nacht , de Stadt Dordrecht van 't vafte Landt geruckt , en de geheele

Waard ondergelopen was , waar door de Niervaart in groot gevaar kwam

,

om mede overflroomt te worden: Zoo heeft Jan Graaf van Naffau, Heer van
Breda , met bewilliging van Jan Graaf van Loon , BifTchop van I.uyck , dit

zoogenaamde Wonderbaar Sacrament , met esn grooten floet en geleyde van
Geeflelycken en Wereldlycken , van de Niervaert doen afhalen, en op den
dartienden van Lentemaandt 1449, in de Kerke te Breda brengen, alwaar het

op een prachtig Outaar omtrent de Sacriflye is ter nedergeflelt , en tot welkers

eer naderhant , in 't jaar 1463 , een Broederfchap opgerecht is. Van al 't

welke geen geheugenis binnen Breda is overgebleven, dan alleen een Tafe- Pmven
reel, heden nog op 't Stadhuys bewaart wordende, 't gene voormaels boven n. 76.

den gemelden Outaar geplaatll was , en waarin de ganfche gefchiedenis flaat

afgemaalt. In 't begin der Nederlantfche beroercens , te tyde der Beeldflor-

merye , is dit gewaande Sacrament vernielt of weggevoert geworden , zonder

dat men weet waar het gebleven is. De Schiiderye raakte te zelve tyd mede
aan flucken, om welke weder by een te zamelen , naa 't innemen der Stadt

door Spinola , en 't invoeren van den Roomfchen Godsdienfl , de volgende

afkondiging gefchiede.

„ Men laat weten van 's Heeren en Stads wegen , foo wie enige flucken

„ van de Schiiderye het H. Sacrament van Miraculen van Niervaert aan-

„ gaande, en eertyts in de Kerk alhier geflaan hebbende, onder fig heeft,

„ dat hy niet en late defclve op 't Stadhuys alhier te brengen , en fal hem
„ van Stadswegen een vereeringe gedaen worden. Gepubliceert den 3.

„ July 1625.

(^getekent^

Joh: Cools.

Dees Toren dus opgebouwt zynde , heeft buyten eenigen merckelycken
ramp , geflaan den tyd van omtrent tweehondert jaaren : Doch is op den elf-

den van Bloeymaandt 1Ö94, van den blixem geraakt , en niettegenftaande al-

len aangewenden vlyt , voor een groot gedeelte met den fchoonen Voorflag en
alle de Kloeken afgcbrant. Korten tyd daarnaa is dezelve , voornamentlyck
door de mildadigheid van Koning Willem den IIL Heef van Breda , weder
heerlyck, doch met eenige verandering aan 't bovenwerck , herbouwt, en

M ia
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in 't vervolg van tyd met veele zware Kloeken voorzien. In 't jaar 1723, is

daar in mede geplaatft een konllig Klockenfpel
, 't gêne , zoo ^-egens zyné

zonderlinge form , als aangenaam geluyd zeer te roemen is.

Van ouds zyn te Breda twee Omgangen , of zoogenaamde Proceffien «-e-

weefl. De eerfle , anders de groote of van het H. Kruys
, gefchiede op Pinx-

terdag des namiddags. De andere of Jdeyne van 't Sacrament van Niervaert
wierdt gevierdt op den Sacramentsdag. Op beyde deze Omgangen trocken de
Gilden en Schutters der Stadt en Baanderye , in de volgende order. Eerfl de
Oude Schutten voor den Omgang of Proceffie ; Voor de Oude Schutten de
Haegdyck ; Voor den Haegdyck het Ginnekens eynde en 't Gaflhuys eynde,
tegen een ; Daar voor die van Terheyden ; Daar voor de Schutten van de Hage

;

Voor de Schutten van de Hage die van Ginneken ; Daar voor die van Oofter-

^ hout ; Daar voor die van Ettsn ; Voor de Schutten van Etten die van Zondere
en Rysbergen ; Daar voor die van Alphen ; Daar voor die A^an Chaam ; En
daar voor die van Gilze. Men gebruyckte oock Pypers en Snaarenfpeelders,
en op den grooten Omgang Zweert- en Kalverdanfers , en van 't fpelvan S?Bar-
bara. Andere fpeeiden van S'; Huybert , van S^ Joris met den Draeck , van
de vier Aimons of Heemskinderen , van Herodes , van de Herderkens , van
S'^. Jan Baptifts Legende , en diergelycke meer. Verders gingen mede de Reus
enReuffinne, de Wildeman, en de dragers van den grooten Roeland. Al dit

tuyg wierdt bewaart in de Stads huyfinge, deswegen genaamt de Spilfchuur,
flaande in de Steenbrug- of Nieuwflraat ; En om dat de Kerkmecfters 't zelve
onderhielden, wierdt hen van Stadswegen gelaten het intgelt van den Vifch.
Al dit gemelde Speelgevaart is , om den benaeuden en zorgeiycken tyd in 't

jaar 1574, niet meer gebruyckt, en daar naa in 't gelteel agtergelaten.

St. Jaiis Kapel.

Naa dat Godevaert van Bouillon , met de andere verbonde Vorfien der
Kriflenheid , in 't jaar 1099, zich hadt meefter gemaakt van 't Heylige Landt
en de Stadt Jerufalem, en aldaar , in 't jaar iiiS, was opgericht de Orden
der arme Ridders van de H. Stadt , naderhant bekent onder den beruchten
naam der Tempelieren : Zoo heeft Hendrick Heer van Breda , korten tyd daar
naa , in zyn Landt geflicht eene Commanderye van die Orden , en dezelve
met veele goederen te Ooflcrhout , Dongen en Alphen ryckelyck begiftigt

,

Mirti T>'> gelyck uyt de Brieven deswegen verleent genoegzaam te zien is. Men vindt
fom.Bel- onder anderen, dat reeds in 't jaar 11 84, Gerard van DufFele Ridder, ver-

Tom. i.
fcheyde goederen , onder Turnhout gelegen , heeft gefchonken aan de Com-

pag. 1331. manderye der Tempelieren te Breda , volgens den Brief daar van in 't zelfde

jaar gegeven by Rogier BifTchop van Kameryck. Men vindt mede , dat Bea-
trix Vrouwe van Putten en Stryen , by haaren Brief, gegeven te Stryen in 't

jaar 1199, aan de gemelde Tempeliers gegeven heeft de Thienden onder Oof-
terhout. Ongetwyfelt is van dien tyd af, de Kapel van St. Jan binnen Breda
gebouwt geweefl : Want hoewel die benoemt is na de. Ridders van St. Jans
Gailhuys te Jerufalem , nu van Malta , zoo moet men weten , dat met hec
uytroeyen der TempeUeren , oock alle gedachtenis derzelve met nieuwe bena-

mingen uytgewift en vernietigt is.

Bezyden de Kapel in de Veter Straat , en agter tot de oude Halle , nu het
Tuchthuys , is de Hofftadt der Ridders geweeft , met eenen fbeenen muur van
de ftraat afgefcheyden. Welken gront , met nog twee beemden agter den
Haegdyck over Gampel, de Stadt, in 't jaar 1614, van de Ridders van Mal-
ta heeft gekogt , en dat Erf naderhant uytgegeven, om tot de oude Halle toe
betimmert te worden, 't welk nog heden uytmaakt het ooilelycke gedeelte der
Hal ftraat.

In 't begin der Nederlantfche beroertens , hebben de Albanoifen , die voor
den Koningvan Spanjen, binnen Breda in bezetting lagen, hunnen Godsdienft
in deze Kapel gepleegt, naa de wyze der Griekfche Kerk. Doch nu , zedert

-een lange reeks van jaaren, is dezelve gefchickt voor de Militaire HooftAvacht.

St. fFcn-
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Deze Kapel , ftaande in de Kater flraat , is buyten twyfel zoo ondt als die

Ilraat zelf, welke een van de oudflen dier Stadt is , en aan den H. Wendelinus
toegewyd geweeft. Dezelve is mede, in den grooten brant van 't jaar 1534,
door de vlamme vernielt: Doch naderhant weder opgebouwt, en gevoegt aan
*t Beggynhof, 't gene Hendrick Graaf van Naflbu, Heer van Breda, in 't jaar

153 1 , aldaar hadc doen timmeren. Tegenwoordig wordt de Kapel gebruyckc
by de Walfche Hervormde Gemeente, aan dewelke Maurits Prins van Oranjen
die, in den jaare 1590 , heeft doen inruymen. Deze Gemeente wierdt voor-
maals bedient by eenen Predikant , doch heeft nu twee Leeraars , welke Leden
zyn van de Walfche hooge Kerkvergadering dezer Landen.

NaamLyji der Predikanten, d'te in de fValfche Gemeente te 1^kv.dk
den H. 1)ienji waargetiomen hebben.

iS9o.

Chrétien du Bloc , Gejïorven 1Ö09.

1608.

Lazare Bayard , tot b.t jaar 162 f,
daar naa herfielt in'tjaar i6j8.

Gefiorven IÖ43.

1643.

iftntoine Hulflus, f^ertrocken naar

Leyden l66B-

166S.

Etienne Croyié, Ceftorven 17 1?-

16S6.

Jordain Olivier , Fertrocken naar

's Hage 1689.

Daniel Clarion.

17 10.

17^5-

Jean Louis Clapparéde , Fertroc-

ken naar Maeftrkht Ï727»

1727.

Claude Jean Trinquand , Ftrtrec-

ken naar Tieren 1732*

1732.

JFrangois Louis Faigaux , FertroC'

ken naar Namen 1735-

1735-

Frederic Guillaume Labroue.

Marckcndael.

Deze Kerk is zoo oudt, dat men niet recht kan nagaan , by wien of op wat
tyd die gebouwc is. Het gemeene gevoelen komt echter daar op uyt , dat naa

dat de Haegdyck door de St. Meertenspoort gefloten was , op de zamenvloey-

ing der Aa en Marke, in 't jaar 1362, een Kapel zoude gebouwtzyn, die

om die reden Mark en Aa , waarvan in ' t vervolg van tyd , by verbaftering

,

Markendael gekomen is, genoemt wierdt. Deze Kapel met den Haegdyck,
Nieuwe Kaay , en al 't gene aan de overzyde der Marke legt, behoorde voor-

maels onder de Parochie van Mertersheim of de Hage.
In 't jaar 1582, naa 't overrompelen van Breda door den Heer van Haulte-

penne , was , door Alexander Hertog van Parma , Opper Landvoogd der Ne-
derlanden , bevolen aan Willem van Pamele Voorzitter van den Geheymen
Raad, en Jan van Stryen BifTchop van Middelburg, om te overleggen, op wat
wyze de Roomfche Godsdienft aldaar gevoegelykfl zoude konnen bevordert

werden. Welke onder andere middelen oock voorfloegen , om al wat over de

rivier de Mark binnen de Scadt befloten was , van de Paftorye van de Hage
M 2 te

antiquit ,

Srettan:

cap. 17.

Mirti Dl'

plom: Bel-

gic:

Tom. 3.
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te fcheyden , en de Kapel van Marckendael op te rechten tot eene tweede Paro-
chie Kerk , mitsgaders tot onderhoudt van een Paftoor daar aan te hechten een
gedeelte der Thienden van Steenbergen. Doch die voorflag , hoewel in alle

deelen goedgekeurt , is echter , wegens den korten tyd , dat Breda doenmaals
onder de Spaanfche regeering bleef, onvervolgt gelaten.

Zedert lange jaaren herwaarts is deze Kerk gebruykt tot den Godsdienfl; der
Nederduytfche Hervormde Gemeente , en gemeenlyck genaamt de kleyne
Kerk. De Toren is zeer hoog , en met verfcheyde Kloeken en een (Jurwerck
voorzien.

©É- KaJ>el van St. Antonis.

Op 't eynde van den Haegdyck , over de St. Meertensbrug aan den Feilen

Oort, heeft van ouds geftaan de Kapel van St. Antonis, welke, in 't jaar 1382

,

Grawaye by de inwoonders van dien Oort is gebouwt, ter eeren van den H. Antoni,
^"''^- om dat zy geloofden , door zyn voorfpraak van de befmettelycke ziekte ver-

cap. 17, ^ofl^ ^^ ^yn- Deze Kapel was mede onder de Parochie van Mertersheim of de
Hage 5 doch is tans niet meer in wezen.

St. Jooji.

De Kapel van St. Joofl, op 't Ginnekens eynde, is omtrent 't jaar 1300, te

tyde van Rafo van Gaveren , Heer van Liedekerke en Breda , begonnen ge-
bouwt te worden , doch 't Kerkhof is eerft , op den vierden van Oogftmaandt
151 8 , door den Suffragaen van Luyck gewydt. Men vindt, dat in deze Ka-
pel de volgende Outaaren geflicht zyn geweeil, die ter begeving flonden van
't Kapittel der Lieve Vrouwen Kerk.

Den Outaar van St. Jooft., gefticht in 't jaar 1311, hadt tivet en twintig Ryns-
guldens aan jaarlyks inkomen.

Den Outaar van St. Salvator, gedicht in 't jaar 1336, met twintig guldens aan
jaarlykze renten.

Den Outaar van .S"/. Sahator, O. L. V, St. Jndries , St. Cofmits en Damianus ,

gefondeert in 't jaar 1363 , hadt vier en dartig Rynsguldens ']2iar]yks.

Den Outaar van St. Salvator, St.Joo/i^ St. Jacob .,
St. Lucas Ev'angeliji enz;,

feflicht in 't jaar 141 2, mtt agtien Rynsguldem aan erffelycke renten.

)utaar van St. Anna, geflicht in 't jaar 15 19, was begiftigt met twintig

Rynsguldens aan jaarlyks inkomen.

Zedert de herwinning der Stadt Breda, is deze Kapel niet meer gebruykt tot

den Godsdienfl. De toren , die een fraeye naald of fpits heeft , is voorzien

van een Kloek en Uurwerk , tot dienit en gemack van dat gedeelte der Stadt.

Beggynhof.

Keyckelvi. Dat de Beggyncn haren oorfprong en benaming hebben van Begga, Dochter
ta s: Be^gi. y^^ Pepyn van Landen , en fufler der H. Geertruid , is uyt de oude Hiftori-

iieury fchryvers bekent, en hier boven genoegzaam aangewezen : hoewel zommigen

"i'f'f.'^'
beweeren, dat die vergadering , eerft op lateren tyd , te Luyck is ingellelt door

' *•' eenen Lambert Ie Begue , waar naa zy , in 't franfch , Beguines genoemt zou-

den zyn. De Beggynen zyn , eygentlyck genomen
,
geene zoogenaamde Re-

ligieufen , maar leyden een middel foort van leven tufTchen 't Kloofter en de

Wereld. Zy flaan alle onder zekere Wetten , doch zyn vry van geloften , en
leven elck byzonder op haren eygen koft.

LiKo-j not: Uyt de oude Schriften van ditBeggyn hof is lichtelyck af te nemen, dat 't zel-

M:S: K: vc, in 't jaar 1240, geflicht is door Machtelt van Diefl , huysvrouwe van
Jw^.l;9. Godevaert den IV. Heer van Breda. Men vindt mede aangetekent, dat het

' een der oudlle Hoven van ganfch Brabant is, doch zonder eenig verder

bewys.
Hen-
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Hendrick de IV. Heer van Breda, heeft, in 't jaar 1266, de Beggynen ont- Proeven

Hagen van den Chyns, die zy jaarlyks aan hem en zyne Voorzaten betaalt had- " 'S-

den voor den gront van haar Hof, en aan haar toegeftaan, dat zy een Kapel n. 16.

en Kerkhof zouden maken , 't gene by Hendrick BilTchop van Luyck , in 'tjaar

1270, is goedgekeurt.

Dit Beggyn hof ftont voormaals binnen de Stadt, ter plaetze, alwaar tegen-

woordig gelegen zyn de Kaatsbaan, de Stallingen van den Heer, met de plaats

daar voor , Uiitsgaders de Burggracht , met 't groote vierkante fteene Bol-

werck , en Woonhuys nevens de poort van 't Kafleel. Dan alzoo 't zelve te

naa aan 't Slot en 't Karteel gelegen was, is het op 't verzoeck van Hendrick
Graaf van NalTau , en toeflaan van Erard de la Mark Biflchop van Luyck, in

't jaar 153 1, verplaatll en gebouwt in de Katerftraat , by de Kapel van St.

Wendelyn , alwaar 't zelve tans nog in wezen is , en van tyd te tyd , door de
vergrooting der gebouwen merckelyck verbetert wordt. Deze Beggynen flaan

onder 't opzicht eener MeeflrefTe, en hebben eenen b^'zonderen Priefter , toe

verrichting van den Godsdienft , die te gelyck haar Biechtvader is. Zy wa-
ren , voor 't jaar 1730, nog omtrent veertig fterk ; Doch, volgens 'tBeiluyt

der Algemeene Staten van 't zelfde jaar , moeten zy uytfterven , en mogen
derhalven in dit Hof geene nieuwe Beggynen ingenomen worden.

In de Kapel van dit Beggynhof zyn voormaals verfcheyde Outaaren ge-
fticht, welke ryckelyck begiftigt waren tot onderhoudt der Priefferen , die ze
bedienden ; en meerendeels ter begeving flonden der Heeren van Breda. Waar
van wy de volgende Lyfl, getrocken uyt een oudt Regifter van 't Kapittel,

hier laten volgen.

Den Outaar van O. L. F. en Kaiarina
,

gellicht in 't jaar 1301 , hadt jaarlyks

feflien Rynsguldens aan inkomen.

Den Outaar van .S". Katarim, gefticht in 't jaar 1315, was begiftigt metyê^ en

twintig Rynsguldens aan jaarlykze renten.

Den Outaar van de H. Maagd Martay gefondeert in 't jaar 1440 , met drie en

veertig Hynsguldeps aan renten.

Den Outaar van St. Antoni, geflicht in 't jaar 1440, hadt aan jaarlyks inkomen
danig Rynsguldens.

Den Outaar van St. Wendelyn, gefondeert in 't jaar 1446 , met negen en dartig

Rynsguldens aan jaarlykze renten.

Den Outaar van St. JortSy mede geflicht in 't jaar 1446 , was begiftigt met
agt en dartig gulden aan jaarlyks inkomen.

Den Outaar van O. L. F. St. Servaas , Monulphus en Godulphus
,

geflicht by
Mr. Roeland de Mera , Kanonnik van St. Servaas te Maeflricht , op
den elfden van Zomermaandt 149 1 , m^t fejiig Rynsguldens aan erfFelyc-

ke renten.

Ste. Katarinen T)al.

Heer Servaas van Liedekerke , met zyne hüysvrouwe Ymmezoete , en zy- ze Roy ««.

nen zoon Viftor , heeft, in 't jaar 1268, te Vroenhoudt by Woude , een t": M; s:

Kloofler van Jonckvrouwen geflicht , en 't zelve de Orden van St. Norbert,
f''"^^'

anders Premontré genaamt , ingelyft , waar van de Kerk, tot lof en eer der
pag',4J6.*

H. Drievuldigheid , en van de H. Katarina , Maagd en Martelares , in 't jaar

1270, gewydt, en 't Kloofler deswegen Ste. Katarinen Dal genaamt is.

Arnout van Loven en Elifabet zyne gemalin , Heer en Vrouw van Breda

,

hebben niet alleen deze inflelling met hun goedvinden bekrachtigt , maar boven Proeven

dien de goederen van de Priorin en Suflers van St. Katarinen Dal by bezegelde ^- ^o-

brieven van den jaare 1271 , in hunne befchutting genomen, en dezelve met
veele goederen en gronden van Erven onder Sonfeel , VlafTelt , Ooflerhout

,

Mertersheim , en elders begiftigt.

Als dit Kloofler wegens 't doorbreeken der Dycken by Lillo , met veele

omleggende Plaatzen, in 't jaar 1288 , door de wateren overlopen en vergaan
was , heeft Rafo van Gaveren , Heer van Liedekerke en Breda , de Nonnen

,

in 't jaar 1295, overgebracht by de Stadt Breda, en dezelve gevoegt by 't Gafl-

M 3 liuys»
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der Rech-

ten van 't

Kloojiervnn

Ovfier'r,otit.

MS.

hiiys, waarin zy vcTtoeft hébben tot den jaare 1308, wanneer zy, om ge-

meenen oorboir , daar van weder gefcheyden zyn. Te zelve tyd wierdc aan

baar vergunt, om even biiyten de JStads oude Veflen een Kloofter te bouwen
,

't gene nu nog in wezen is.

Die Kloofter is door de Heeren van Breda , voornamendyck door Die uyt

het Doorluchtig Geilacht van Naffau , van tyd te tyd, met veele rechten en
voordeden begunftigt , Engelbrecht Graaf van Naffau , Heer van Breda , heeft

te gelyck met zyne Gemalinne Johanna van Polanen aan 't zelve veele welda-

den bewezen, in wiens tyd Elifabet van de Leek en Machtek van Polanen,

beyde Moeyen der gemelde Johanna, de eerfte als Priorin, en de andere als

Geeftelycke , in 't voorfchreve Kloofter geweeft zyn , met veele andere Jonck-
vrouwen , die alle van Edelen ftamme waren.

Jan Graaf van Naffau , defzelfs zoon en Opvolger heeft het welwezen der

Nonnen niet weynig behartigt , in zoo verre, dat hy zelf jaarlyks over haare

Rekeningen zat, om te v/eten, ofzy geen gebreck leden, Hy heeft 'tKloof-

tef ecnige jaaren op zyne eyge koften onderhouden , en verkreeg van den
Paus van Romen, dat 't zelve, in 't jaar 1463, in verfcheyde leden hervormt
wierdt , onder andere, dat de Nonnen zouden onderhouden het eeuwig Slot,

niets in eygendom bezitten, geene dienftmaagden voor haar zelven hebben}
En in plaats van den Prooft alleen eenen Biechtvader houden. Hy deed ver-

fcheyde wegen en ftegen omtrent 't Kloofter verleggen , om alle gedruys en
llraten gerucht daar van te weeren; zelf trock hy zyne dochter Odilia uyt hec

Konvent van Bethanien by Mechelen , en deed haar in dit Kloofter aanne-

men.
Hendrick Graaf van Naffau , Heer van Breda, noemde zich Momboir van

't Kloofter, en deed 't zelve nader hervormen, door 't onderhouden van het

Slot, indiervoegen dat de Priorin alleen de fleutel zoude hebben van 't Binnen
Kloofter , en geene Mansperzoonen daar in toegelaten Moorden. Hy fchonck
met zyne Gemalin, de Princcs van Oranjen , in de Kerk, nieuwelyks in 't

jaar 150 1 gebouwt, het fraey geftoelte op 't Koor: En als 't Kloofter, door de
nieuwe graving der Wallen om de buyten Stadt, veele erven verloren hadt,
geboodt hy den Magiftraat defwegen behoorlycke vergoedinge te doen. In 't

jaar 1534, hebben de Nonnen zeer zware fchade door den grooten brant,

waar mede het grootfte en befte gedeelte der Stadt verteert wierdt
,
geleden.

Alle de huyzingen van 't Kloofter , uytgezondert alleen de Kerk en de Slaap-

plaatzen , wierden in affche gelegt
,

gelyck mede veele aangebouwde huys-
Icens, die daar by en omtrent ftonden, welke alle naderhant weder opgetim-
mert zyn.

Te tyde van Willem den L Prins van Oranjen, heeft 't Kloofter mede veel

geleden door de beeldftormerye , voorgevallen den drie en twintigften van
Oogftmaandt 1566, en vermits zulks den Prins zeer mishaagde, nam hy de
Nonnen in zyne byzondere hoede , en befchutte die voor allen overlaft. Hy
beval mede zynen Rentmeefter , dat hy des Kloofters goederen zoude befcher-

men en gade flaan ; Uyt dien hoofde wierdt 't Kloofter zedert altyt genoemt 't

Kloofter van Naffau: Waarom oock de Heer van Haukepenne, te tyde der

Spaanfche furie in 't jaar 1581, 't zelve vyandlyck aantafte , en door zyn
Krygsvolck met de uyterfte woede liet uytplonderen.

Naa de verovering der Stadt Breda, in 't jaar 1637, heeft Fredrick Hen-
drick, Prins van Oranjen, Heer van Breda, by eenen byzonderen gezegel-

den Brief, den Prooft, die, in 't jaar 1625, van den Algemeenen Overften
der Premonftratenfer Orden, volgens de eerfte inftelling, weder over 't Kloof-
ter gezet was , nevens den Vikaris en verdere Religieufen , met alle de in-

woonderen van 't Kloofter , in zyne befcherming genomen. Hy beval , dat

de Nonnen 't Slot neerftig zouden onderhouden , ten welken eynde hy 'tKloof-
ter ontlafte van alle inkwartiering der Zoldaten.
Doch de Prins, in 't jaar 164Ó , voorgenomen hebbende binnen Breda op

te richten een Illuftre School en Collegie, en defwegen een bekwame Woo-
ning en andere gefchikte plaatzen nodig hebbende , zoo tot huysvefting der

Hoogleeraren, als tot de verdere Academifche oeffeningen , heeft, op den
twintigften van Grasmaandc, met den Prooft Bakluzar Kruyt verdragen, dat

hy 't
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hy 't Kloofter met den bygang en de Kerk aan den Prins zoude overgeven , op

de volgende voorwaarden. 1°. Dat de Proofl, Vikaris , en verdere Religieu'-

fen 't Kloofter zouden overbrengen naar Oofterhout , aldaar leven zonder iemands •

tegenzeggen naa hunnen regel , en vervolgen nieuvs^e Nonnen in te nemen.
2=. Dac zy zoo veele goederen zullen mogen aanvv^innen, als zy te Breda ver-

laten , en voormaals by de nieuwe uytlegging der Stadt verloren hadden.

3°. Dat 't Kloofter in zyne oude Vryheid zal gehandhaaft worden , en altyt

blyven in de byzondere befcherming van 't Doorluchtig Huys van NalTau.

4°. Dat zy in dringenden noot hun verblyfplaats zullen mogea nemen in dè
Prooftdye', die ten dien eynde aan hen vergunt wierdt met den hof daar aan
gelegen , of wel een andere bekwame plaats daer toe nader te verkiezen.

5°. Dat de Nonnen zullen genieten allen agcerftal harer goederen, tot 't jaar

1649 ingefloten. 6°. Dat aan hen zal vry ftaan, om allen den huysraad eft

de cieraden der Kerk en des Kloofters mede te voeren. 7°. Dat zy in lyd van
Oorlog zullen mogen vertrecken buyten de Baanderye , en echter de Vruch-
ten hunner goederen genieten , mits weder te rug keerende zoo ras den noot

zal ophouden. In 't zelfde jaar wierdt nog een nader verdrag gefloten , waar
by bevoorwaardt is , Dat de Prooft en Nonnen

,_
op den feftienden van Herfïl-

maandt , de Kerk zouden inruymen , ter inwydinge van de Illuftre School en
Gollegie; Dat zy, tot vergoeding van zoo een haaftig vertreek , zouden ge-

nieten 't volle inkomen der Prove Ten Hout ; Dat van wegen den Prins aan

hen zoude gegeven worden een Erf, agter de ftallingen van den Heer, uyt-

komende in de Kater ftraat, om daar op een Réfugié te bouwen ; Dat zy ge-

houden zullen blyven 't Slot zeer naeuw te onderhouden; En dat, byaldien zy
genootzaakt worden binnen de Stadt te vluchten, zy alsdan zullen vry wezeri

van den honderften penning , en alle borgerlycke Wachten. Ingevolge deze
Voorwaarden is de Prooft met de Nonnen naar Oofterhout vertrocken , al-

waar zy , naaby de Vryheid , een Erf gekogt , en daar op een nieuw Kloofter

getimmert hebben , waar in zy tans nog hun verblyf houden.

Prins Willem de II , heeft, naa zyn Vaders overlyden , door eeneri zonder-

lingen bezegelden Brief, alle de gunften , voordeelen , rechten en gerechtig-

heden, by zyne Voorouders van tyd te tyd, aan 't Kloofter gunftig verleent,

naader bekragtigt , en den Prooft met de Religieufen in zyne befchutting ge*

nomen. En op dat zy met ruft zouden genieten de uytweriizelen der overeen-

komften met zyne Voorzaten aangegaan , zoo wilde hy , dat niemandt hen
deswegen eenige moeyenis zoude aandoen , onder bedreyging van zyne hoog-

• fte ongenade. 2elf, als volgens 't Befluyt der Algemeene Staten van den fef-

tienden van Zomermaandt 1648, alle de geeftelycke geordende Perzoonen 't

Vereenigde Nederlandc moeften ruymen, zoo verklaarde hy , dat de Prooft en
Vikaris daar onder niet begrepen waren , welke dienvolgens oock ongemoeyc
in 't Kloofter gebleven zyn.

De Prooft en Religieufen, op de gemelde wyze, zich te Oofterhout in huö
nieuw gebouwt Kloofter nedergezet hebbende, leefden aldaar in alle ruft en
ftike , totdenjaare 1672, Wanneer zy, naa dat den oorlog opgerezen was
tufTchen den Staat en den Koning van Franckryck , uy t vrêêfe van vyandlycke

overvalling, pionderen en verwoefting, wedergekeert zyn tot hun oudt Klool^

ter binnen Breda, 't gene, wegens de vernietiging der Illuftre School en Col-

legie , ledig ftont en zeer vervallen was ; zy hebben aanftonts de gebou\ten

van 't Kloofter , als mede de Kerk , vi'^aar in een Bende Krygsknechten eenigen

tyd huys gehouden hadt, met groote koften weder herftelt en bewoonbaar ge-»

maakt, in dat vaft vertrouwen, dat zy voortaan aldaar hun verblyf zouden bly-

ven houden; Doch naa 't eyndigen van den Oorlog in 't jaar 1679 , vondt de
Prins raadzaam , dat zy weder naar Oofterhout zouden keeren , onder uyt-

druckelycke belofte , van hen aldaar in zyne befcherming te zullen houden.
Werwaarts zy oock , in 't begin van den jaare 1680 , vertrocken zyn , en
zedert dien tyd tot heden toe , met bewilliging der Algemeene Staten , zich al-

daar in ruft en vrede opgehouden hebben.

Naa 't vertreck der Nonnen , zyn de gebouwen van dit Kloofter in vier by-

zondere Wooningen verdeelt , welke of doof gunft be^voont, of ten voordee-
le
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Je van den Heer verhuyrt zyn. In 't jaar 1740 , zyn de zelve alle met de Ka-
pel , op 't uytdruckelyk bevel des Prinfen van Oranjen , verkogc.

Naam Lyji der Proosten -yöw

St. Katarinen Dal.

1270.

Johannes de Rotfelaar,«j';(/« Jbtdyevan

St. Michiel.

1323-

Michaël van Liedekerke, uyt dtAhtdye

van Niemven.

1360.

Henricus Thomas van Meterfche, uyt

de Hooft Ahtdye van Premontré.

1369.

Lambcrtus Ranghs , uyt de Ahtdye van

Premontré.

1403.

Pe trus Dyn , uyt de Ahtdye van Premontré.

1420.

Joannes van Brant, uyt de Ahtdye van
Premontré.

1434-

Egidius van Edam , uyt de Ahtdye van
Premontré.

1439-

Martinus van der Hulfl , uyt de Ahtdye

van St. M'ichiel.

1446.

Theodorus van der Strepen , uyt de Aht-

dye van Bern in HoUandt.

1460.

Petrus van Dun , uyt de Ahtdye van ton-

gerlo.

14Ö1.

Laurentius Oskens, uyt de Ahtdye van
Premontré.

1463.

In dit jaar is , op '/ verzoeck van Jan Graaf
vanNaJfau, Heer van Breda, 't Kloof-
ter door den Paus gefloten ^ en by den
zelven verftaan , dat de Nonnen , in
plaats van eenen Proofi^ eenen Biecht-

vader

Naamlyji der Priorinnen van
St. Katarinen Dal.

1270.

Ave Soete de Bortendonck.

1301.

Elifabeth de Rifloe.

^319.

Catharina de Bergis.

1349.

Catharina van der Kameren.

1373.

Lutgardis van Goirle.

140Ö.

Elifabeth, dochter van Jan van Poianen,
Heer van de Leek en Breda.

1435.

Jutta van der Sterren.

1447.

Elifabeth van Oofterzeel.

1459.

Margareta van Yrfick.

1475.

Gerarda van Zallant.

1504.

Adriana van der Veken.

I53'5-

Lutgardis van Zallaot.

^555-
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vader zouden kiifen , 't gene oock ver-

volgens is gefcbiedt, tot den jaare 1625

,

wanneer aan de Nonnen wederom is toe-

gelaten , om, volgens de eerjie injiellingy

etnen Prooji te benoemen.

07

j62S.

Leonardus Lemmens , uyt de Abtdye van

Parck.

1626.

Dionifius Mutfaert, uyt de Jl/tdye van

Tengerlo.

1635.

Balthazar Cruyt , uyt de Abtdye van St.

Micbiel.

Henricus Aflels , uyt de Abtdye van Parck.

i6y6.

Jofephus van der Malen , uyt de Abtdye

van Parck.

1701.

Rolandus de la Haye , uyt de Abtdye van

Parck.

1727-

Hermannus Jofeplïus de Goede, uyt de

Abtdye van Parck.

1729.

Alexander Slootmans , uyt de Abtdye van

Parck.

1730-
1728.

Thomas Danis, uyt de Abtdye van Parck.
,
Dorothea Puilen.

^555-

Magdaleüa Maflchereel.

1590,

Walburgis Spierinx.

i<523.

Johanna van der Stegeni

1627.

Barbara Ortinx.

1(546.

Catharina Snyders.

1651,

Maria Nelft.

1(57(5.

Pétronella van den Kieboomi

1710.

Anaflafia van Hoydock,

Lipjii Lt-

v«h: 1. Zo

C 18.

^e S'warte Stijieren.

De SwarteSufteren, aldus genaamt van de fwarte kleederen , die zy dragen, scribani

waren in 't eeril wcynige Weduwen , die op 't platte Landt van Brabant, om- origin-,

trent'tjaar 1371 , begonnen de ziecken te bezorgen, zonder onderfcheid van .-^^f^ff

krankheden en buyten Wetten, tot dat zy, in 't jaar 14Ö2, den regel en de "^. '^'

kleeding van den H. Auguftinus aannamen , waar van zy dan oock Auguflinia-

ne Suflers genoemt worden.
Op wat tyd deze Sufteren eerffc in Breda zyn komen woonen, is niet wel

te bepaalen, Dit is zeker, dat zy, omtrent 't jaar 1500, haare Kerk en huy-
zingen gebouwt hebben aan de Oude Stads Vefle , recht over 't Kloofter varf

St. Katarinen Dal. Men vindt oock , dat op de voorflelling van wegen Graaf
Hendrick aan den Magiftraat gedaan , dezelve , in 't jaar 1538 , aldus geaat?»

TToort heeft. i iij iitï

„ Aanmerkende , dat de Swarte Sufteren in de Stadt Breda niet alleen in

„ tyden van Pefl: , maar oock in alle andere ziektens een groot onder-

„ flant voor de arme borgeren waren , en een ygelyk die haar verfoch-

,i ten , zonder onderfchcyd moeften byllaan , hen geraden docht dezelve

N
'

„te
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„ te onderhouden, en dat men die-mogtSAdoen blyv^enop hare Woon-

„ plaatze , alwaar zy op die tyt waren.

Alwaar dezelve yervolgens haar verblyf gehouden hebben , tot den jaare

i5§o, wanneer zy, wegens begaan bedrog van bloet zwetende beelden, daar

uyt gezet zyn. Waar van de gefchiedenis , getrocken uyc de Stads oude Re-
gifters, dus in 't kort is.

jiefolut. der Deze Sufteren hadden twee houte Kruysbeelden ,
• en eenen zoo genaamden

SraJtBre- Ecce homo, met oflenbloet beftreecken
'J

't welke zy uytgaven een wonder-
^'*' daad Gods te zyn , even of die beelden , om der menfchen zonden , bloet

zweteden, de zelve aan de luyden voorleggende, om diete kuflen, en daar

voor bedevaarden en offerhanden te doen. Het gene by den Droflaert en den

Magiftraet bevonden zynde bedrog en valsheid te wezen , hebben zy , tot over-

tuyging dier Sufteren , die twee bebloede Kruysbeelden en Ecce homo , voor

'tStadhuys, op een tafel voor een ieder ten toon gclegt, en alle de Sufteren,

om die begane mifdaet , in hechtenis geflelt : Aan welke Prins Willem haare |
fchult vergeven heeft , uytgezondert de Koflerinne , die uyt de Stadt gezet I

vifierdt. De Prins beval verders , dat 't Klooftcr der gemelde Sufteren tot een 1
Peft of Zielchuys zoude geordent worden , en dat een of twee der oudfle Suf- '

teren , door den Magillraat , mogten onderhouden worden. Ten welken eyn-

de aan vier der oudfle Sufteren onderhoudt en huysvefting verleent is. Daar-
naa hebben Lynke Gysbrechts eenige overgebleve geprofeffide , en Jenneke
Meertens gekleede in de gemelde Orden , op den twincigften van Zom^r-
maandt 1602, de Kapel, huyzinge, en verderen bouw van 't Swarte Suiters

Klooller , voor Schepen van Breda , vertegen en opgedragen ten behoeven der

Stadt, met befpreck , dat Lynkè Gysbrechts, 't«groot huys ruymende, ge-

duurende haar leven zoude bewoonen het kleyn huys nevens den put.

Het gemelde huys is naamaels, in 't jaar 1606, bekeert tot een Weeshuys
voor arme ouderlofe borgerweefen , en 't kleyn huys, met den cingel,tot woo-
ningen voor. oude Vrouwen , die van de Armbezorgers , wicrs Vergaderplaats

mede in dit huys is , onderhouden worden.

1)e Graeuwe Sujleren by Valckenberge.

Maria van Loon , Weduwe van Jan Graaf van NalTau , heeft ten behoeven I
van fes Graeuwe Sufteren , vyftig gulden erflyck gemaakt , en daar naa , by '

bezegelde brieven van den eerflen van Wintermaandt 1478 , aan Katarina

Baflaert dochter van Graaf Jan ,
gegeven een erflycke rent van drie en twin-

tig gulden , op de gorfTen van Sonfeel en Swartenberg , met beding , dat ingc-

valle de gemelde Katarina zonder kinderen flierf
,

gelyck oock gefchiedt is,

die rent vervallen zoude op de Vergadering der Geeftelycke arme Sufteren,

woonende aan de poorte daar men ging in Vaickenberg, en dat men daar te-

gen in die Vergadering tot tien Geefteiycken zoude aannemen.
Dit Sufterhuys , ftaande in 't midden der Katerltraet , en uytkomende in 't

Vaickenberg , is in de overrompeling van Breda door den Heer van Hauke-
penne

,
gemeenlyck de Spaanfche furie genaamt , aeenemaal afgebrant , en die

Vergadering naderhant, met de Sufteren, uyEgeltorven. „• > ..^ ;;

Mans Kloofteren. .

"T i^i'rr :'
. ';')r:r;f;v ; , / : .

De Heeren van Breda hebben nooyt eenige Mans Kloofteren binnen huflnc
Stadt willen toelaten , oock zoodanig daar tegen geweett , dat Hendrick Graaf;

van NafTau door de Wethouderen , -Armbezorgers, en Meefters van 't Gaü.'^

huys, in 't jaar 1517,, verzochq zynde, dat z^,^tot.hulp en gerief der borgé-t

ren en inwoonders , agt of negen Cellebroeders mogcen innemen., welke- iiT

tyd van pelt de zieken zouden byllaan, en de dooden ten grave dragen , zuliis

nooyt heeft willen gedogeh. '
nr nois:};;.? ej-:i;7/c; sL ...) .sLüjV . ,

Dan: naa de Spaanfche beleg'ermg' en "t innemen der Stadt y in 't jaar 1/525,
heeft de Magiftraac der Stadt Breda, op 't verzoeck der Infante Ifabella Clara

R«/i/«r. Eugenia , de Kapucyaen, en. Jefuiten ingenomen j volgens derzclver Befluyt

vaa
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Van den twintigften van Zomermaandt 1625, die hunne Kloofters en Collegie rïer stadt

vervolgens aldaar gedicht en geopent hebben: namendyck de Kapiicynen in ^'^"'a-

't eynde der Katerfbraac, en de Jefiiicen in de Sc. Jans of Vecerllraat ; tot inkoop ''^"!".y"'*'

van welke huyzingen , de Infante aan de Jefuiten vyfduyzenc gulden, en aan ^red vi^o,

de Kapucynen vierduyzeut gulden verftrekte. 113.

Te zelve tyd hadden zich mede aangegeven de Paters Auguftynen en Min-
derbroeders, verzoekende insgelyks een ivonvenc , binnen Breda, te mogen
flichten ; doch hun verzoeck afgeilagen zynde, hebben de Minderbroeders zich,-

op den fes en twintigllen van Grasmaandc 1626, weder vervoegt by den Ma-
giftraat , ten eynde aan hen moge toegeftaan worden, om ten hoogden drie

i'aters te mogen zenden, die binnen Breda hun verblyf zouden houden, zon-

der koft of lad van de Stadt, alleen om dezelve te dienen, en zonder 't getal

te mogen vermeerderen, of een Klooder te bouwen, dan met byzondere toe-

ftemming van den Magidraat; doch wederom te vergeefs.

Waar op zy echter niet rudende, met kennis der Overheid, hebben ge-

kogt't Huys van Aflendelft, met defzelfs erven en toebehoorten, daande in de

Steenbrug- of Nieudraat , onder beding , dat uyt de veding van 't gemelde

Huys in 't minde geen gevolg zoude gecrocken worden van eenige inneming
of toelating van die Orden binnen de Stadt, als verdaan wordende, dat zy

zich daar mede niet anders of verders zouden mogen behelpen , dan andere

borgeren en Ingezetenen, die op de gewoone wyze in huyien en erven ge-

ved worden,
Eyndeïyk is de Magidraat, op de derke aanhoudingen van Claude de Rye, nefoiut.der

Vryheer van Balangon , Stadvoogd van Breda
,
genooczaakt geworden de Pa- stadt Brt-

ters Minderbroeders , volgens derzelver befluyt van den zeventienden van ^''^

Louwmaandt 1631, op de volgende voorwaarden, in te nemen. 1°. Dat de
Paters A6le zullen leveren van haare Doorluchtige Hoogheid de Infante, van
dat geene andere Ordens of Geedelycke gemeenfchappen zullen werden gezon-

den of ontfangen dan die binnen de Stadt reeds gezonden en ontfangen zyn , te

weten de Kapucynen en Jefuiten , dat anderzints de inneming zal worden ge-

houden van onwaarden en als niet gedaan. (De gemelde A6le van haare Hoog-
heid de Infante, vanden zeven en twintigden van Sprockelmaandt 1632, is

by de voorfchreve Paters bezorgt.) 2°. Dat de Paters geene andere Erven bin-

nen de Stadt zullen mogen koopen , buyten de genen die zy tegenwoordig
bezitten. 3°. Dat de Paters niet zullen . mogen omgaan om vleyfch , bier

,

brouwkoren , enz. geduurende den oorlog. 4°. Dat de Paters maar eens in

't jaar zullen mogen omgaan om kaarfen. 5°. Dat de Paters niet derker zullen

mogen in de Stadt wezen, dan ten getale van agtien. Alle deze voorwaar-
den,' door de Paters Minderbroeders, daar toe by den Provinciael gevolmach-
tigt, ondertekent, en met 't groot Zegel van 't Konvent bekrachtigt zynde,
zoo zyn dezelve dienvolgens oock binnen Breda ingelaten, alwaar zy in 't ge-

melde Huys van AÏÏendelft hunne wooning genomen , en dat tot een Kloof-

ter of Konvent gedicht hebben.

Als naa de verovering van 's Hertogenbofch , in 't jaar 1629 , alle de Geef-
telycke Ordens moeden vertrecken , zoo zyn de Dominicanen of Preeekhee-

ren , die alJaer een zeer voortreffelyck Klooder hadden, mede genootzaakt Ot Jon^he

geweed die Stadt te verlaten , wanneer zy hen eerd nedergezet hebben te
jSom'mkan

Boxtel, naderhant te Eyndhoven, en vervolgens te Breda, alwaar zy, in 't p^g. joo.

*

laad van 't jaar 1 636 , ten getale van vyf en twintig Monnicken zyn ingelaten,

en in de huyzinge, genaamt 's Hertogenbofch, daande in de Tolbrug draat

,

eenen korten tyd vertoeft hebben.

Alle deze Geedelycke Ordens zyn , naa 't overgaan der Stadt Breda , in 't

jaar 1637, volgens de Verdrag punten, vertrocken, en derzelver Klooders en
Wooningen naderhant in fchoone wereltlycke gebouwen verandert.

Gajibnyi.

Het Gadhuys, daande aan de Zuidzyde van 't Gadhuys eynde, is zoo oudt,

dat men niet kan naagaan, by wien of op wat tyd, 't zelve gedicht en ge-

boiiwt is, de verde geheugenis, die er van voorkomt, vindt men in den uy-

N a terden
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Proeven, terllen Wil van Godevaert den III. Heer van Breda, gemaakt in 't jaar'

^- ii- 1246, waar by hy aan dit Gaflhuys twaalf ponden Lovens geeft.

Dit Huys wierdc voorheen bedient by weynige Geeflelycken , die daar van

,

zoo omtrent 't Geeftelycke, als 't wereldlycke , de zorg hadden, de zieken
moeilen byftaan , en de armen hunnen nootdruft bezorgen. Doch 't Kloofter

der Premonflratenfer Nonnen van St. Katarinendal , 't gene Heer Servaas van
Liedekerke, in 't jaar 1268, te Vroenhoudt by Woude, hadt gefticht, door
eenen zwaren inbreuk van wateren, in den jaare 1288 , overftroomt zynde,
zoo heeft Rafo van Gaveren, Heer van Liedekerke en Breda, deze Nonnen,
die zedert dat ongeval geen vafte verblyfplaats hadden, in 't jaar 1295, over-

gebracht by 't Gafhhuys, alwaar zy verbleven zyn tot den jaare 1308, waan-

neer zy weder van 't zelve gefcheyden wierden. Geduurende haar verblyf

.

aldaar , waren de Nonnen verpügt een afgezondert huys te houden , tot 't onr-

fangen der Zieken en Armen, gelyck te voren, tot dien tyd, gebruyckelyck

was geweeft, en die van hunnen koft en hulpmiddelen te voorzien. Vorders
was bevoorwaart , dat, indien iemandt in 't Gaflhuys wilde blyven, zulks

inoeft gefchieden met kennis van den Heer , den Prooil en 't Klooller , en van
de Burgemeefleren en Schepenen der Stadt.

Het Gaflhuys heeft van ouds bellaan in twee byzondere huyshoudingen , 'c

Gaflhuys e^gtnKbjzk zoo genaamt, alwaar de oude gebreckelycke luyden van
de Stadt wierden onderhouden; mitsgaders den Beyaert , alwaar de Pelgrims in

hunne bedevaarden, en andere reyzende perzoonen wierden geherbergc: Maar
alzoo naamaels bevonden wierdt, dat, onder fchyn van Pelgrim agie, veel ge-

boefte en kwaaddoenders hunnen opflal in den Beyaert namen , zoo hebben de
Wethouderen , om die misbruycken en onbehoorlyckheden te weeren , den
Beyaert gefloten, en deszelfs inkomflen gevoegt aan'tgemeeneGailhuys. Daar
naa is den Beyaert gebruyckt voor een Peilhuys , en als die , wegens de lang-

duurige Peftziekte, tenaeuwviel, zyn op deszelfs plaats , in 't jaar 1599, van
Stadswegen,. nog fes nieuwe huyskens getimmert. In 't vervolg van tyden is

dezen Beyaert bekeert tot een Geck en Dolhuys , en zyn de fes Peflhuyskens

,

nadien die van geen dienll meer konden wezen, in 't jaar 1740, ten voordeele

der Stadt verkogt.

In 't jaar 1643 •>
is de Voorgevel van dit Gaflhuys zeer cierlyckopgebouwt,

met een fchoone poort en ingang van witten harden fleen , boven dewelcke
twee oude mannen in beeltenis flaan. Op 't gebouw is een fraey torentje ge-

plaatfl, met een kloek en uurwerck , tot gerief der borgeren en inwoonderen
van dien Oort. Dit Gaflhuys wordt tans bewoont by oude arme borgeren

,

die , ten getale van fefhien , alhier hunnen koft en nootdruft hebben , onder 't

opzicht van dea Binnenborgemeefler, als Oppergaflhuysmeefler , en van twee
uyt de Wet, als Gaflhuysmeeflers , die daar toe jaarlycks by den Magiflraat

verkoren of aangehouden worden , en welke een Rentmeefler toegevoegt is

,

die by den Heer voor zyn leven wordt aangeflelt. Zedert eenige jaaren her-

waarts heeft men in dit huys oock Proveniers aangenomen , die voor zekere

zomme geks , hun leven lang, daar in onderhouden worden.
Hier by ftaat nog een Kapel , voorheen ter eeren der H. Maagd Maria ge-

wydt , en van de Geeflelycken van 't Gaflhuys bedient geweefl zynde ; Doch
zedert lange jaaren gefchickt , eerfl voor de Engelfche Kerk , en nu tot 't Stads

Werckhuys. In deze Kapel waren eertyts de volgende Outaren geflicht.

Den Outaar van O. L. V. gefondeert in 't jaar 1294 , hadt jaarlyks vyfnen
Rynsguldens aan erfFelycke renten.

Den Outaar van St. Joofi ,
geflicht in 't jaar 1340 , met vier en twintig gulden

aan jaarlycks inkomen.

Tot onderhouding van een goeden regel in dit Huys , zyn door den Magi-
flraat van tyd te tyd, verfcheyde Ordonnantien gemaakt, welke alle op te ha-

len
,
ganfch onnodig zoude wezen. Het zal genoeg zyn hier te laten volgen

't laatfle Reglement van den jaare 1660, 't gene tans in 't Gaflhuys nog wordt
agtervolgt.

Re-
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Reglement van 't Gajihuys der Stadt Breda.

„ De Edele Heeren Droflaert, Borgemeefters en Schepenen der Stadt Bre-

da, hebben goedgevonden en verdaan , dat men deze Artikelen en Ordon-
nantie van nu voortaan in 't Gafthuys defer Stadt fal onderhouden en -obfer-

veren, ende dat op foudanige pcene en llraffe, als hier naer volgt , 't zy met
hare tafel , of wel hare portie te verbeuren , of foodanigh als de fake fal

vereyfTchen.

„ In den eerften , dat men alle maeltyden fal bidden , voor ende naar den

eercn , voor zyne Hoogheydt den Prince van Orangien &c. voor de Ed:

Achtbare Heeren van de Magiflraat , ende voor de Regeerders en Weldoen-
ders van defen huyfe, als mede dat God de Heere de Gallhuysbroeders , en
de fpys en drank gelieve te fegenen.

„ Dat alle broeders van defen huyfe, gefont fynde
, gehouden fullen wefen des

Sondags in de groote Kerke te gaan , om God den Heere te dancken voor
fyne genade, en des donderdags voormiddags in de Predicatie in defen huyfe,

om het woort des Heeren oock aan te hooren , ende die nalatig is eenigfints

te verfuymen , ende defen Arcicul niet precies naarkomt , fal verliefen fyn

tafel en portie, of foodanigh als de fake fal vereyflchen.

,, Dar niemandt den naam Gods ydelyk fal gebruycken mogen , of den een
den anderen qualyk bejegenen, injurieren of anderfints, maar fullen gehou-

den fyn malkanderen te bejegenen met alle vriendfchap, liefde en eenigheyt,

en alfoo met malkanderen leven en fierven, ende die defen Art: eenigfints

komt te mi?bruycken , fal foodanigh worden gellraft naa merite ende gele-

gentheyt van fi\aken.

„ Dat alle broeders tot oordeel van de Regenten , fullen moeten werken foo
[

binnen als buyten den huyfe op den acker en elders , ende alle 't gene den
huyfe aangaet , ende dat hen luyden belafl ende geordonneert zal worden,
ende foo iemandt daar in onwilligh of weygerachtigh wierde gevonden , fal

verbeuren fyn tafel en portie, ende dat voor foo veel tyt , als de Regenten
fullen oordeelen te behooren , en ingevalle van verder weygeringe , fullen

„ werden geftraft naa gelegentheyc van de faaken.

„ Dat alle broeders , die flerk genoegh fyn, ter tafel fullen komen ter ordi-

narife uyre, ende wie niet ter tafel komt, fal verliefen fyn portie, en die
,

voor die reyfe niet mogen genieten , ofte van tafel dragen in geender ma-
nieren , ende de fieken fullen werden getracleert naer gelegentheyt of fooda-

„ nigh als haer fiekte fal vereyflchen.

,j Dat yegelyck fyn fpys en dranck altyt matelyk fal genieten ende gebruyc-

>•, ken, ende foo iemandt eenige gulflgheyt of onbehoorlykheyt pleegde , fal

„ daar voor werden geftraft naer merite ende gelegentheyt van de faken.

N 3 7. „ Soo
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„ Soo iemant van fyne ordinarife portie van koft yet overfchoot, dat over-
fchot Tal hy van de tafel niet mogen dragen , maar fal het felvige op de tafel

moeten laten leggen , ende die bevonden wordt contrarie gedaan te hebben

,

fal werden geftraft ais vooren.

8.

„ Dat niemandt van de broeders gaan fal in den kelder om bier te tappen of-

„ te yet anders daar uyt te halen , maar fal 't feive gedaan worden by de gene

„ die de Regenten daar toe fullen ordonneren ende gelaften , ende oft yemandt
„ de gene , die daer toe ware geftelt , met eenige onbehoorlycke woorden qua-

„ me te gebruycken , fal daar voor werden geftraft naer gelegentheyt van

» faken.

„ Dat niemant in fyn kamer vier fal mogen ftoocken fonder confent van de
Meefters , ten ware hy fieckelyck was , en den noot fuHis vereyfchte , ende
die bevonden worden contrarie gedaan te hebben , fal verbeuren fyn tafel

n
n
,, en portie.

lo.

„ Dat de broeders en Proveniers de Regenten en hare Vrouwen in alles en

„ overal binnen en buyten gehoorfaam fullen fyn , en alle het gene henluyden

„ belaft wordt , fullen moeten nakomen fonder tegenfeggen of murmureren

,

„ op de verbeurte van hun tafel en portie , ende of de faake fwaarder quarae

„ te vereyflchen, fullen daar voor worden geftraft naa behooren tot difcretie

„ van de Regenten.
'

II.

„ Dat niemandt van de broeders, fonder confent van de Regenten, wiehy
,, zy binnen de poorte van defen huyfc fullen mogen inlaten of inbrengen , an-

„ ders als de gene die daar behooren, maar wel vreemde luyden van buyten,

„ die quamen om dit huys te befien.

12.

„ Soo yemandt hem binnen of buyten den huyfe misdroege in woorden of

„ werken, hoedanigh dat foude wefen, fal verbeuren 't profyt van defen huy-

fe, oft fal daar over werden geftraft naa gelegentheyt van faken., ,.,^,_.,»

„ Dat niemandt van de broeders fal mogen vernachten buyten defen huyfe

n in geenderley manieren , oft fal daer toe moeten hebben expres confent van

„ Regenten , of die bevonden fal worden contrarie gedaan te hebben , fal daar

j., over werden geftraft naa merite.

"j"i,.V ',*.

14.

„ Dat alle ende yder broeder des morgens als hy opftaet , fyn eygen bedde

„ fal uytfchudden ende opmaken ende fynen waterpot uytdragen ende dien

,y fpoelen , uytgefondert die fiek of anders onbequaam fyn mits hare gebreken
„van kreupel, bünt of diergelyck tot oordeel van de Regenten.

'.: ^5-
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•iziy- '$•

„ Dat niemandt binnen of buyten den gehelen huyfc, flaepkamer, llalle,

„ fchure of elders geenen coeback en fal mogen drincken op te verbeurte van

„ tafel en portie, voor foo veel tyt , als de Regenten fullen oordeelen te b©-

„ hooren.
I

'

' 1(5.

„ Ten leften , dat, de Regenten de ongeregeltheden van de broeders fullen

„ vermogen te corrigeren ende flraffen naa haare difcretie , ende gelyck fy-

„ luyden van ouden tyden herwaarts altyt hebben vermogen te doen ende ge-

„ daan hebben , ten ware in fware faken met kenniiTe van 'den Oppermeefler,

„ Aldus gedaan ende gearrefteert ter Raetkamer van myne opgemelie Hee-

„ ren, den 20 January 1660.
- r

(^Ettwasgetekent') ? r.rr :

-
;

In abfentie des GriiEers

J. VEREYCK,

Naam Lyjl der Meesters, ö/ Regenten van 't Gajihiiys.

^S'i-^' 1523-

Jan Boghe. ''

Dirk Aart Michielfz.

Roelof Heymans.
Cornelis Betten.

15 15. .•jr;1524.

Mr. Gooswyn Buyfen.

Cornelis Keycn.

Roelof Heymans.
Antonis van den Brant.

151Ö. 1525.

Gecontimeert.
r". :. :. *.

Roelof Heymans.
Jan Boghe.

151?-

Cornelis Keyen. ^,j
Cornelis AnïTem Betten.

^

152(5.

I

Gecontinaeert.

I518. 1527-

Cornelis Keyen.

Roelof Heymans.
Jan Boghe.

Marck Reyn^.

1519-1521. ^52£^.J429.

Gecentinueerti ' ' Gecontimeert

1522, 1530-

Roelof Heymans,
Cornelis Ygrams.

Jan Boghe.
Roelof Willem Jooflcn.

:,H nnv ?.u\\<.^^

:.L^\^i^.iu^o

1531-
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1531-1533-

Gecontinueerti

-. - 1534.

Roelof Willem Jooflen.

Roelof Piggen.

1535.

Roelof Willem Jooflen.

Hendrick van den Corput,

1530-

Antonis van Bernagien.

Wytman van Buyten. Rochus Keyen.
Adriaan Beljaarts.

1537-1545'
15Ö2.

Gecontinueert.

Adriaan Beljaarts.

1546. Simon Betten.

Wytman van Buyten. 1563-

Aart Gielis.

Gecontinueert.

1547'

1554.
Paulus van Haeftrecht.

Hendrick van den Corput. Simon Betten.

Pieter Godert Jacobfz.
1548 -1552.

1565-
Gecontinueert.

Gecontinueert.

1553-
ïS6<S'

Paulus van Haeflrcchc.

Gabriel Jorifz.
Simon Betten.

Jan Adriaanfz.

1554- 15(57- 15Ö9.

Gecontinueert. Gecontinueert.

1^55. 1570.

Cornelis Willem Daemfz. Jan Adriaanfz.

Peter Corn. van den Kieboom. Quiryn Klaafz.

1556. 1571*

Gecontinueert,
Quiryn Klaafz.

Willem Snellen.

1557-
1572.

Gerrit van Baerle. Willem Snellen.

Jan Cornelis Roevers. Simon Jacob Betten.

1558.

Jan Cornelis Roevers*

Aart van der Wark.

1559.

Jan Cornelis Roevers.

Jan Marcelis Jan MeertenSi

1560.

Rochus Keyen.

Jan Marcelis Jan Meertens.

1561.

1573-
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15731

Simon Jacob Betten. —: '"^ '

Anconis Leendert de Haen.

i'574- '^575-

Geconnnmert-,

.I57<^-

Jan Aart Michielfz.

Pieter Willem 's Graeuwen»

1577-

Gecontinmert.

•1578.

Pieter Willem 's Graeuwen.

Jan Cornelis Cheeus.

Jan Cornelis Cheeas.

Jan Gerritfz van Baerle,

1580.

Tan Gerritfz van Baerle.

Antonis Godert Jacobs.

1581.

Antonis Godert Jacobs.

Cornelis Hendrick Biekens,

1582.

Dirk van Giffen.

Meerten Frans ?eens.

1583-

Meerten Frans Beens,

Dirk de Haen.

1584-

' Dirk de Haen.

Gerrit Aartfz van Looii.

1585-
'

Jan Peter Rovers.

Jan Adriaan Rombouts.

1586.

Gecontinuceft,

xjj

J557-

Peter Fray.' .1
' oinA rn. />.

Cornelis Jan Reynen. .
ir.rjfbA le-']^!/. [

1588.

Huybert Frans Beens.. 1 .j. i
'.^.^

Cornelis Jan Reynen-43?o>i shir.^

1589-

Huybert Frans Beens.

Willem Jan Hulshout.

1590.

Willem Jan Hulshout.

Antoni Jacob Antonifz.

159 1.
_ .

. Gccontinueert,

1592. -

Antoni Jacob Antonifz.

Peter Verhoeven.

1593-

Gecontinueert.

1594-

Peter Verhoeven. '
''

Cornelis Peters van Etten.

Peter Verhoeven.
Cornelis Hendrick Maas.

159Ö- 1599-

Geconünueert.

1600.

Peter Verhoeven.

Thomas Hendrick Maas.

1601.

Gecontinueert.

1602.

Jan Jacobs Crillaerts.

Adriaan Antooifz de Haen.

loiri:

O

1603.

Gecontinueert.

1604.
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1Ö04.

Adriaan Antonifz de Haen,

Jafper Adriaanfz. :'nVe>I i

1605.

Jafper Adriaanfz.

Aart Aartfz Rovers.

lóoö.

Gecontinueert.

1607.

Jafper Adriaanfz.

Antonis Janfz de Kick.

1608.

Antonis Janfz de Kick.

Melchior Maes de Loecker.

1609.

Melchior Maes de Loecker.

Maerten Spierings.

1610.

Gecontinueert,

1611.

Maerten Spierings.

Goris Janfz van der Wien.

1612.

Goris Janfz van der Wien.

Jacob Peters van Buerflede.

1613.

Gecontinueert.

16:4.

Jacob Peters van Buerflede.

Klaas Janfz van den Kieboom,

1615. 1616.

Gecontinueert.

1617.

Klaas Janfz van den Kieboom.
Hendrick Thomas Maes.

1618. 1619.

Gecontinueert.

1620.

Hendrick Thomas Maes.
Cornelis Hermanfz Olieflagers.

1621-1624.

Gecontinueert.

1625.

Jan Jan Dirven.

Jan Commers van Cuyck.

1626.

Gillis Peters van den Kieboom.
Cornelis Janfz Suckers.

1627-1631.

Gecontinueert.

1632.

Joris Hendrikfz van der Wien.
Jan Laureys Spyckers.

1633-1641.

Gecontinueert.

1642.

Jan Antonifz Hul.

Cornelis Peter Rauws.

1643 -1645.

Gecontinueert.

1646.

Jan Antonifz de Kick.

Marceüs Janfz Coens.

1647.

Marcelis Janfz Coens.

Cornelis Peter Blaeuwen.

1648 -1653.

Gecontinueert.

1654.

Antoni van der Noot.
Cornelis Peter Blaeuwen.

Cornelis Peter Blaeuwen.
Hugo Jacobs.

1656
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1656.

N. Faefen.

.

Jan Cornelifz van de Werck.

1657.

Gecontinueerh

1658.

Jan Cornelifz van de Werck.
Adriaaa Meermans.

IÖ59-

Adriaan Meermans.
Pieter van der Wien.

1660- 16Ö3.

Gecontimieert.

1664.

Pieter van der Wien.
Anconi Betfelaer.

1665-16(57.

Geconlinueert.

1668.

Antoni Betfelaer.

Mr. Jacob Knaep.

1669.

Mr. Jacob Knaep.
Antoni van der Noot.

1670 -1674.

Geconlinueert.

1675.

Mr. Jacob Knaep.
Niklaas Knollaerts.

1676. 1677.

Gecontiaueert.

1678.

Niklaas Knollaerts.

Adriaan Rauws.

1679- 1680.

Gecontinueerd

1681.

Niklaas Knollaerts.

Adriaan van Overvelt.

.1682.

Geconlinueert.

1683-

Adriaan van Overvelt.

Cornelis van Rotterdam.

1684.

Jan Cornelifz Vifler.

Cornelis van Rotterdam.

1685. 1686.

Geconlinueert.

1687.

Cornelis Vereyck.
Hendrick Kamerling.

' 1688.

Geconlinueert.

1689.

Hendrick Kamerling.

Cornelis Floren van Gils.

1690.

Cornelis Floren van Gils.

Jan Meermans.

1691.

Geconlinueert.

1692.

Jan Meermans.
Gofuin van Bernagie.

1693.

Gofuin van Bernagie.

Cornelis van Rotterdam.

1694.

Cornelis van Rotterdam.

Jan Huren.

O2

1695.

Gecontinuetrt,

1C96.
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•ïöpö.

Jan Heeren.

Mr. Sebafliaen de Leerfe.

1697.

Mr. Sebafliaen de Leerfe!.

Jan Meermans.

Jan MeermanS.
David Bourfle.

David Bourffê.

Jan Heeren.

1698.

1699.

1700.

Jan Heeren.

Mr. Sebafliaen de Leerfe.

1701.

Mr. Sebafliaen de Leerfe*

CorneJis Vereyck.

1702.

Mr. Jacob van Buerflede-

Gornelis Vereyck.

1703.

Gecontinueert.

1704.

Cornelis Vereyck.
Mr. Jan Gerard van Goor.

1705-- 1707-

Cecontinmert,

1708.

Jan Frangois de ïlaedt van Kerkum.
Hendrick Kamerling.

1709-1711.

Gecontinueert.

1712.

Mr. Jan Gerard van Goor.
Huybert Jan Ooms.

^713-

Mr. Jan Gerard van Goor.
Dr. Piiilip Willem Croyzé.

1714-1719.

Gecontinueert.

1720.

Mr. Karel van der Heyden.
Huybert Jan Ooms.
Mr. Jan Gerard Michgorius.

1721.

Gecontinueert.

1722.

Huybert Jan.Ooms.
Mr. Jan Gerard Michgorius.

1723-

Mr. Jan Gerard Michgorius.
Jan Fredridc Tromer.

1724.

Jan Fredrick Tromer.
Mr, Andreas de Bons.

1725.

Mr. Andreas de Bons.
Mr. Jan Gerard Michgorius.

1725.

Mr. Jan Gerard Michgorius.
Thomas Ernfl van Goor.

1727.

Thomas Ernfl van Goor.
Cornelis Baillet.

1728.

Cornelis Baillet.

Andries David Knollaert*

.1729.

Andries David Knollaert.

Mr. Jan Gerard Michgorius.

,1730-1732.

iGecontimieert.

1733-
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1733-

Mr. Jan Gerard Michgorius.

Jan Fredrick Tromer.

1734-

Jan Fredrick Tromer.

Dr. Paulus Snellen.

1735-

Dr. Paulus Snellen.

Antoni Geurts.

1736.

Antoni Geurts.

Mr. Jan Gerard Michgorius.

1737-

Mr. Jan Gerard Michgorius.

Jan Fredrick Tromer.

1738.

Jan Fredrick Tromer.
Antoni Geurts.

»739-

Antoni Geurts.

Willem Schoorn.

1740.

Willem Schoorn.

Thomas Ernft van Goor.

1741.

Thomas Ernfl van Goor.
Bernard de Bringues.

1742.

Gecontinueert,

Manhuys.

Peter Cant Zangmeefter, Jan de Brouwer Treforier, en Jan de Potter vart

Breda, Kanonniken van Antwerpen, uytvoerders der uyterile Wil van den
Heer en Mr. Anfelmus Smit

,
gebooren te Breda , Koordeken en Correftor

van Antwerpen , mitsgaders Protonotaris van den Roomfchen Stoel , door hem

,

op den eerften van Oogftmaandt 1449 , binnen Florencen in St. Antonis

Kloofter gemaakt , hebben defzelfs huys , Ilaande binnen Breda op 't eynde van
den Haegdyck , verordent en gefticht tot een Gafthuys en vroonplaats voor
fegt oude Mannen, of tot dartien toe , als men voor elcken- een pont groot

Vlaams erflyck zoude verkregen hebben , en 't zelve met de nodige goederen
en inkomflen voorzien. Alles volgens de Brieven der Stichtinge van den dar-

tigften van Bloeymaandt 1455 , welke by Graaf Jan van Naffau , Heer van
Breda , en den Magiftraat der zelfde Stadt , op den fes en twintigflen van
Hooymaandt 1455, als mede by Jan BifTchop van Luyck, op den fefden van
Wintermaandt daaraanvolgende , aangenomen en beveiligt zyn. --' --^

Dit Manhuys is zedert defzelfs oprechting alcyt belliert geweefl 'door twee
Regenten , die jaarlyks by den Magiftraat daer toe uyt de voornaamfle borge-

ren worden verkoren of aangehouden , over welke de Buytenborgemeefter 't

Oppergezag heeft. Aan deze Regenten is de ganfche beheering van 't huys

,

als mede 't bewint over defzelfs inkomften aanbevolen , mits dat zy gehouden
zyn defwegen aan den Magiftraat behoorlycke Reeckening te doen.

Vermits dit Manhuys, door verval van tyden,maar matiglyck van jaarlycks

inkomen voorzien is , zoo worden daar in zelden meer dan tien of twaalf oude
Mannen ingelaten , die aldaar van hunnen koft, en verderen nootdruft voorzien

worden.

Lazarye.

Buyten 't Gafthuys eynde , onder de Vryheid en den byvanck der Stadt Bre-

da, aan de Noordzyde van den Teteringfchen weg , heeft van ouds geftaan

een Lazarye , welke op 't bevel des Heeren van St. Remy , Stadvoogd van
Breda van wegen den Koning van Spanjen, in 't jaar 1574, is afgebroken,

zoo dat er niet van is overgebleven , als alleen , dat dezelve den naam heeft
- O 3 gege-



Iio BESCHRYVING DER STADT EN LANDE
gegeven aan de Lazarye ftege, heden nog aan den Teteringfchen Weg, buy-

ten de Stads Veft'en, uytkomende.

.zn-: PP^eeshiiys.

Dit Weeshuys hebben de Wethouderen der Stadt Breda, in 't jaar i6oö,
opgerecht op alzulcken regel en Ordonnantie , als hier naa volgt. En naadien
doenmaels geen fonds was , om de Weeskinderen daar in behoorlyck te onder-

houden , zoo wierdt vaftgeflelt , dat de H. Geeilmeellers of AelmoefTeniers

koren tot brood, kleederen en linnen voor twaalf kinderen zouden verflrecken,

en dat door de Diakenen den verderen koil zoude bezorgt worden ; 't gene zoo
lang agtervolgt is, tot dat, uyt hoofde der milde giften , erffeniffen enz. van
veele liefdadige Luyden 't uytreycken der aelmoellen niet meer nodig is ge-

weefl , en 't Weeshuys gebragt is in dien bloeyenden flaat , waar in het zich

tans bevindt.

Het gemelde Weeshuys wordt befliert by een Binnenvader en Moeder ,

welke moeten wezen twee eerlycke geëchte lieden zonder kinderen , by zoo
verre men die krygen mag , of ten minllen niet belaft met kleyne kinderen die

nog tot geen ftaat gekomen zyn. Het opzicht en de beheering van 't huys
flaat aan vier Buytenvaders , wiers huysvrouwen Buytenmoeders zyn , die

jaarlyks by den Magiftraat uyt de voornaamfte borgeren worden verkoren en
oock wel aangehouden, aan de welke een Rentmeeller, zedert eenige jaaren,

toegevoegt is.

By de oprechting is 't groote huys van 't Swarte Sufteren Kloofter , flaande

op de Stads oude Vefte , tuflchen de Moleftraat en 't Gafthuys eynde, ge-

fchickt tot een Woonplaets der Weeskinderen ; Welk huys in 't vervolg vaa
tyden zeer is verbetert , en onder andere verciert met een lleene poort , bc-,

ven dewelke met vergulde Letteren ftaat

:

God is een Vader der Wsesen.

Ordonnantie en Oprechting van V Weeshuys der Stadt Breda.

5, Alfoo myne Ed. Heeren de Regeerders der Stadt van Breda vertoont en
„ te kennen gegeven is by den Predicanten , Ouderlingen ende Diakenen der

„ Kercken , de groote inconvenienten en by den Chriftenen niet te lyden er-

„ gernilTe, die alle dagen bevonden worden, door faute van een Weeshuys,
„ het welk tot nog toe in defe Stadt niet geweeft is , Verfoeckende , dat by

„ mynen Heeren voorfz. daar inne foude mogen werden voorfien, mits ordon-

„ nerende een bequame plaetze , daer die fchamele vader- en moederloofe

„ Weeskinderen chriftelyck ende eerlyck fouden mogen onderhouden worden.

„ Soo hebben myne Heeren rypelyck op die voorfz. verthooninge gelet heb-

„ bende ende willende remedieren die gebreken, die men dagelyks fiet te ge-

„ fchieden , dat door verlatentheyd van Ouders ende armoede , mede veele arme

j, Weeskynderen tot quaet comen , die anders goede luyden fouden worden

,

„ indien fyluyden in de Vreefe Gods ende tot deuchden mochten opgevoec

„ worden , daar door oock groote menichte van ongeregelde leechgangers da-

j, gelycx aangroeyet, ende anderen confideratien in defen genomen
,
gecon-

}, ïenteert ende geordonneert hebben , opgerecht te werden ende gemaeckt

„ een Weeshuys ter eeren van Godt Almachtig ende tot vertroollinge ende

<yt onderhoudt van de armen miferabele Weeskynderen. Ende om 't felve te

j, beginnen ende eenige Ordonnantien daar op te concipiëren , daer toe ge-

„ committeert Dionis Piggen en Joris Wynands van Bernagien ,
gelyck by den

„ Kerkenraad gecommitteert waren Henricus Bocxhoren Predicant , en Jacob

„ Wachmans oud Ouderlingh voor een beginfel omme defelve faecke te helpen

5, vorderen ende handelen , verhopende dat 't felve begonnen fynde , veele

„ goede menfchen 't felve beginfel met heurlieder aelmoeflen dage!ycx foo

„ langer foo meer fullen vorderen , dewelcke tot fulcken vordennge meeft

„ verweckt fullen mogen werden , als fy bemercken die goede toeOcht ,
or-

,, donnan-



VAN BREDA. I. Boek. VIlL Hooftfluh ïii

j, donnantie ende regule , daermede fulcken huys begonnen ende achtervolgt

j, ende hun iuyden hope gegeven werdt , omme wel gedifpenfeerc te worden

„ 't gene fyluyden mildelyck Tullen geven. Ende hebben myne voorfz. Heeren

„ daer toe oock geordonneert het Vrouv,^e Sufters Cloofter
,

gelyck dat gele-

„ gen is binnen Breda , met den hoff ende fyne toebehoorten , uytgenomen 'c

gene Sufter Lyn haer leefdage te gebruycken heeft, na wiens aflterven |het

ièlve oock tot den Weeshuyle fal geappliceert worden. Syn oock die voorfz.

5, Heeren geaccordeert met den Kerkenraadt oft gecomitteerden van denfelven

,, in tegenwoordigheid van den boven vier genoemde Vaders van het Weeshuys,

»

)>

»

dat van de Aelmoeffeniers , die men noemde H. Geeitmeefters , coren tot

broot , cleederen ende lywaet voor twelfF Weeskynderen , ende dat van die

Kercke uyt die aelraoeflen ende liberale giften der litmaeten ende anderen

den coft fal verilreft ende beforcht worden. Hier op geilen hebbende feke-

re Ordonnantien van Weeskynderen in andere Steden gebruykelyck, heb-

ben myne Heeren collegialiter vergadert fynde geconcipieert ende op een

verbeteren geraamt fekere navolgende pointen ende artikelen , die in het

Weeshuys ende by den Binnenmeefher ende Buytenvaders fullen onderhouden

worden, ten minfben ter tyt toe, tot het verloop der faecken anders vereyf-

fchen , ende met advys van de Buytenvaders van de voorfz. Heeren Regeer-

ders fal verordonneert worden.

„ In den eerflen fal dit Weeshuys nu ende altyt genaempt werden het Arme

„ Weeshuys dtr Kercken ende der Stadt van Breda.

„ Item fal in dit Weeshuys geflelt ende altyts onderhouden worden een bin-

nen Weesvader en Weesmoeder wefende twee eerlycke geechte perfonen

fonder kynderen foo verre men fulcke krygen magh , oft ten minflen niet

belafl: met eenige kleyne kinderen , die nogh tot geenen flaet gekomen en
fyn, foo die eenigfms te vynden fyn, ende indyen niet, andere Vrouwen
daer toe dienende fonder kynderen ; Welcken binnen Vadere ende Moedere
den Weeskynderen fullen adminiftreren fpys ende dranck , ende by een dienfl-

maegt of meer nae dat den noot vereylTchen fal
,

(die men huyren fal) doen
reynigen en havenen, ende oock metter tyt den felven daer toe houden,
dat fyluj^den op gefette tyden hen felven fullen leeren havenen ende reyni-

gen , ende die oadfle kynderen totter jongde behulpicheyt onderwyfen.

i>

jj

j>

)>

j>

91

}>

„ Ende boven alle fullen die voorfz. binnen Vadere ende Moedere defelve

„ Weeskynderen onderwyfen in de vreefe ende tot den dienfle Gods , leerende

„ vooral huerheder Vaderonfe , Geloof , Tien gebooden , ende andere goede

„ gebeden , doende denfelven oock by gebeurte des noenens ende avonts ter

„ maeltyden henedicite ende gratie feggen , ende bidden voor de falicheyt ende

„ welvaren van die genen , die dit Weeshuys met heurlieder goeden begift en-

„ de voorts gevordert ende goetgedaen hebben, ende noch dagelycx begiften

j, ende heurluyden deucht doen fullen. Van gelycken fullen fy defelve kynde-

„ ren God doen dancken ende bidden , als fy ilapen gaen , ende als fy opftaen

,

„ ende oock hen te leeren reverencie doen allen notabelen perfoonen ende allen

„ die in 't Weeshuys commen fullen.

„ Ende aangaende de geregeltheyt van de kynderen binnen den huyfe end@

„ heur dagelickfe converfatie opter ftraten , als van God te bidden, opteflaen,

„ flapen te gaen , ende hen felven te reynigen , te leeren ende te wercke te

„ gaen , fullen de Binnen Weeshuysvader ende Moeder metter tyt by advyfe

„ van desbuyten Weesvaders (tellen fulcke regule, als fyluyden naer der gele-

„ gentheyt
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Sï

5»

gentheyt van der tyt ende qualitey t van de kinderen, bevynden fullen noote-

Jyck te wefen ende te behooren. Omme vs^elcke geregeltheyt te beter te

oJiderhouden Jal daer een taeffelken geftelt ende gehangen worden in de Eec-

plaetfe van den kynderen , daer inne oock mede gellelc mogen worden eeni-

ge peynen daer mede men den kynderen meer met eerlycke fchaemte dan
met groote ftraffinge tot deuchden fal mogen opvoeden ; Ende fullen die bin-

nen Weeshuysvader ende Moeder hen daer fulcks in dragen , dat die boos-

heyt geilraft, ende die deucht geoefFent werde.

„ Ende oft gebeurde , dat eenige goede huyshouders , alil wel te verhopen

is, quamen hen te begeven ende woonen tot binnen Vader ende Moeder,
denwelcken niet gelegen en Ibude fyn heurlieder huysraet te vercoopen

,

ofte die begeren Ibuden den fel ven mede in 't Weeshuys te brengen, fal ge-

mae6l werden goeden pertinenten Inventaris van de beddens , laeckens
,

deeckens , linnen , wollen , cleeren , tin, coperwerck , houtwerck , ende
anders , dat fyluyden in 't felye Weeshuys vynden fullen , of dat naemaels

daerinnc gemaeckt oft gelevert fal worden , omme in 't fcheyden uyt 't

voorfz. Weeslmys oft anders fulcx gebeurde, by henluyden ofte heurluyden

Erven daer afF verantwoort te worden. Van gelycken fal ouck een pertinen-

ten Inventaris gemaeckt worden met fpecificatie van den huysraet ende in-

boel , die fuicken binnen Vadere en Moedere in 't voorfz. Weesnuys bren-

gen, ende daer niet en fullen begeeren te Jaeten, omme alsdan hen op den
felven Inventaris gerellitueert te mogen werden als fy des begeeren fullen.

„ Item fal van den Marcktgang ende diergelycken üytgeef by de Binnen-

moeder ende Marcktganckfter een Cedulle gehouden worden , welcke Ce-'

dulle teynden veertien dagen oft naar den tyt wefen fal , overgelevert fal

werden ten Comptoire in handen van de Buyten Weesmrs omme by den
Boeckhoudere in fynen blaffaert geregiftreert te worden, omme daer uyt te

mogen beraèrcken hoe die lallen waflen oft verminderen.

j'

„ Item fullen by myn Heeren den Droflaert , Schouteth , Burgemeefleren

,

iichepenen en Raedt der Stadt van Breda op den vierden Martii , als men
„ de Dienden gewoonlyck is te Itellen

,
geordonneert worden twee notable

„ perfoonen , Luyden met eeren en van qualiteyt, die daer toe nut ende bequa-

„ me fullen fyn, tot welcken dyenfle geëligeert fynde, nyemandt en fal mo-

,, gen 't felve weygeren op peyne van Twee hondert goude Croonen tot pro-

5, f}'t van 't Arme Weeshuys, Ende foo voorts alle jaers anderen vernieuwen

„ oft twee nieuwe te fetten , Desgelyckx oock van den Kerckenraedt twee

,, bequame mannen tot Weesvaders tot die twee voorgen'^^ verkiefen om
'tfamen het voorfz. Weeshuys te bedienen.

j)

8.

„ Item fal altyts een van de voorfz. Buyte Vaders gehouden wefen net perti-

,) nent Regifler te houden van den Ontfangh ende uytgaeff van den goeden

„ jaerlicx incomende ende aelmiffen , die den armen Weeshuyfe gegeven ful-

„ len worden , met behoorlycke diflinftie van de Capittellen , tot welcken lafl:

„ myne Heeren de Regeerders der voorfz. Stede fullen mogen committeren den

„ genen van de buyten Weesvaders , die fylieden bevynden fullen befl daer

„ toe gefhilleert ende gequalificeert te fyne, dewelcke jaerlyks op daegs naer

„ Allerkynderen dach , Reekeninge, bewys ende Reliqua doen fal voor den

„ andere fyne mede Weeshuysmeefters , ende twee Commiirdriflen te ordon-

„ neren uyt de Gamere Judiciele der voorfz. Stede, ende twee uyt den Kerc-

„ ken-
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j, kenraet. Juftificierende defelve Boeckhouder fyne Reeckeninge in fomtnen

„ excederende twee Carolus guldens, met deugdelycke behoorlycke quitantien

,

„ ende dye cleyne parthyen daer beneden tot den miniten Ituver toe, by ken-

„ nifle van fyne Collegen ende Medebroeders.

„ Van gelycken fal mede in 't voorfz. Weeshuys een goet pertinent welge-

„ bonden in leere ende welgefloten Regifter gehouden worden met pertinente

,, quotatie van Blaeren ende taefFele: daer inne gefchreven ende geregiflreert

„ lullen worden ; Eerft defe Ordonnantie ende opftellinge van 't voorfz.

„ Weeshuys, ende foo defelve nae verloop van der tyt ende exigentie van

„ faecken by myne Heeren de Regeerders der voorfz. Stede gealtereert ende

„ nogh gemaeckt fal worden ; Ende daer naer de Brieven ende munimenten

„ van de Renten en anderen jaerlicxen incommen van 't voorfz. Weeshuys ,

„ ende noch in toecomende tyden ende wylen , als te hopen is , den voorfz.

,, Weeskynderen gemaeckt, gegeven ofte anders gelaten fuUen werden. Alle

„ welke Copyen by een van de SecretarifTen defer Stede geauthentifeert ful-

„ len worden , omme t'allen tyden daer toe recoers te hebben , alft van noode

„ wefen fal , en de Originele brieven minft te roeren.

lO.

„ Item ende foo wanneer eenige Rentebrieven geloft worden , fal op de
marge van 't felve Regifter, voor op 't hooft van den felven Rentebrieff by
handen van een van de Secretariffen defer Stede in der tyt fynde

,
gefchre-

ven worden by wien ende op wat tyt fulcke loffinge gedaen fal wefen , en-

de in wiens handen dye penningen getelt fullen wefen , ende voorts daer
naer, waer de felve hooftpenningen van de loffinge weder beleyt fullen lyn,

ende de quotatie van 't blat daar de nieuwe Rentebriéf daer mede oft mee
„ meerder fomme aengecoft

,
geregiflreert flae^:,

„ Item de voorfz. Buytenmeefters oft meerendeel van dien fullen ten minflen

eens ter weeke , als Sonnendaegs nae de predicatie voor den 'middag oft

naer den noen, foo 't hen lieden gelegenfte fal fyn , gehouden wefen te

vergaderen in 't voorfz. arme Weeshuys in een Garneren ofte Cantoir, ende
aldaer communiceren ende refolveren op te nootelickheyt ende afFairen van
den felven Weeshuyfe , in ofte boven welke Gamere oft Gantoir fullen lig-

gen alle voorfz. Regiflers ende Blaffaerts, ende oock die provifie van Wollen
ende Linnen , Laeckene , oft andere diergelycke den Armen Weeskinderen
toebehoorende.

1)

»

))

»>

n

12.

„ Item fal in den felven Comptoire nogh geftelt worden een flerke kiftsj

„ daer inne gefloten fullen worden de Originele Brieven ende Munimenten van

,, de Renten en anders den voorfz. armen Weeshuyfe toecomende, mitsgaders

„ oock 't hoofcfl:al van gelde, dat men foude moegen bewaren tot aencoopeu

,, van Renten en anders 't gene van merckelyke importantie fal fyn; ende oock

„ een dobbel van 't Regifl;er van de Rentebrieven , ende Munimenten als vor

„ ren , omme daer uyt in alle toecomende tyden te moegen weten die augr

„ mentatie ofte veranderinge van de Weeskynderen goeden, tot welcke kilte

„ drye floten , diverfche ende verfcheyde fleutels gemaeckt fullen worden,

„ daer van den eenen bewaart fal worden by den Burgemeeller defer Stede in

„ der tyt , de tweede by den oudften Weeshuysvader , en den derden by den

„ Boeckhoudere , ten ware off dye felve oudfte Buytenmeeflere felver Boeck-

„ houder ware , in welken gevalle den anderen oudften Weeshuysmeefter daer

„ Eenvolgende de bewaerniffe van den derden lleutel hebben fal. —' - ;

P t3'
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,, Van gelycken fal in den voorfz. Comptoire oock gehouden worden cea

„ Regifterken , daer inne jaerlyks gefchreven fullen worden de naemen ende

„ toenaemen van de binnen en buyten Weeshuysvaders , ende onder een an-

„ der Capittel de naemen ende toenaemen van de Weeskynderen , die in 'c

V« voorfz. Weeshuys ontfangen iullen werden, ende de naemen van haere Ou-
,, ders , mitsgaders daer teynden aen den dach en jaer wanneer fyluyden daej:

uyt gefcheyden fullen fyn oft gefborven , ende tot wat ambaciit of dienile

die gene die daer uyt gefcheyden fyn , hen begeven fullen hebben, ommc
.alfeo' ie beter tg.eCgf op te felve uyttefcheyden kynderen te nemen.

14.

„ Item fullen alle jaers de Weeshuysmeeflers in der tyt ende noch twee an-

dere notable perfoonen , daer toe te ordonneren by myne Heeren de Re-
geerders der voorfz Stede , twee en twee te famen in de vyer quartieren

van der Stede tot twee reyfen met een fchaele of buydel ommegaen, om ael-

miffen tot onderhoudt ende vorderniffe van 't voorfz. Weeshuys , te wetene
alle jaers omtrent Baemmis ende omtrent PaefTchen op fulcken dach als 't

beft gelegen fal fyn.

: . qo hl ,
^Sfn- 15.

-- • -.-ie '•' J - r
«. J Xl J. l*--v,

-\-it"Welcke dagen dat men ommegaen fal de Weesmeefters te voren fullen

-jj,, doen v^rcondigen by den Predicanten binnen defer Stede, verfoeckende

,

8,. dat fyluyden met corten woorden een hertelyck vermaen willen doen tot

„ caritate ende aelmoelTe , op dat de arme defolate Weeskynderen ( dye door

„ verlatentheyt ende armoede tot ondeuchden fouden mogen geraecken) by

„ aenhout en goet onderwys tot, deuchdea ende in de vreefe Gods opgevoede

„ mogen worden.

lö.

„ Item in dit voorfeyde Arme Weeshuys en fullen by den Weeshuysmeefters

„ geen kynderen ontfangen werden, dan geechte kynderen , die verftorven

„ lyn van Vader ende van Moeder , en dye heurluyden Ouders de achte lefte

„ jaeren van huerlieder overlyden poorters geweeil fyn , daer inne men oock

„ regard nemen fal, dat de Innegeboore poorters kynderen geprefereert fullen

„ fyn der luyden kynderen , dyer van buyten fyn commen woonen.
j • ^ . .. . _ .

17-

„ Ende en fullen in 't voorfz. Weeshuys geen kynderen geaccepteert worden

„ dye onder de vier oft vyfF jaeren oud: fyn, nochte oock die 's nachts onreyn

„ liggen, al waren die oock boven de vylï of fes jaren oudt, nogh geen out

„ fynde over de tien jaeren , als fy ontfangen worden , noch oock dye van

„ eenige euvelen oft andere vallende fieckten kranck ofte befmet fyn , ofc

„ oock van anderen fieckten dye contagieus , voortfmettende oft nyet lichte-

„ lyck curabel en fyn , daer op in 't aannemen van de kynderen fonderlinge

„ regardt genomen fal worden; Ende en fuUen daer nyet langer ifUie biyven

)} dan tot feftien jaeren incluys. :io: ooj olfr. ni -jfirrn-

iS. - -

J-'

-
^'--

. .-j.jaui- r:iii"r. : !,': ns;;7/r: .,vb n.//

„Item fal in dithuys een Caraerken'oft plaetfe, foo men dat geroegelyklt

„ fal kennen vinden , apert gehouden werden daer men ten minften twee fiecke

„ kynderen ( die van den anderen gefcheyden fullen fyn ) fal moegen logieren

„ ende heurlieder gemack doen ; Maer gff God yem^nj van de voorfz. Wees:
„ kin-
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kinderen met der haefliger oft andere contagieufe fiekte vifiteerde, als Pede,
lazerye , ofc andere diergelyke , foo fal 't felve kynt oft kynderen terftont

gebragt worden ter plaecfe daer men gewoonlycken is fulcken armen te ori-

derhouden, ende niet wedercommen voor dat fy gantfelycken en al genefen
fullen wefen.

is».

„ Item in dit voorfeyde Weeshuys fullen voor 't eerfte ontfangen werdetl

j, Twintigh oft Vier en twincigh Weeskynderen, eensdeels knechtkens , eens-

j, deels meyskens, dye al gecleet fuüen iyn met een couleur van habyt, als de

j, rokskens van eenre verwe te weten tameyt, paerts , of geiits graeuw oft

5, anders fulcks als de Weeshuysmeellers bevinden fullen geduerlykfl: te fyne ,

,, met een kleyn biesken van wit en root in de bragoenen van de mouwen ne-
dergaende , Ende den Weeskinderen oirbaerlickfl , welcke couleuren de
Weeshuysmeellers oock fullen mogen veranderen , foo wanneer bevynden
fullen 'de oude oppercleeden meefl al verfletea te fyne , ende dat men op
dye elders fal mogen befigen , ende dat men die fal behoeven te veranderen
by verloop van goetheyt oft fnootheyt van laeckenen , dat deur eenige beter

j, gedueriger laeckenen van matelycken pryfe uytcommen fal.

2Ó.

„ Item die Weeskinderen die in 't Weeshuys ontfangen fullen worden , be=

„ halven dat hier vooren generalyck ende vooral gefeyt is, dat fy in de vree-

), fe Gods onderwefen ende opgevoedt fullen werden , fullen oock des Son-

„ dachs en alle predickdagen 't famen twee ende twee malcanderen geleyden

,, ten Sermoene , Ende alfoo oock 't faemen wederomme thuys komen fonder

5, clappen oftpraeten, ende aldaer blyven, te wetene dye knechtkens op een

„ plaecfe, die men hen daer wyfen fal in 't ooch van den Binnenvader, ende
„ de meyskens m "t ooch van de Binnemoeder, daer op de Binnen Weeshuys-
„ vader ende Moeder fonderlinge regard nemen fullen, foo in 't gaen nae der

„ Kerken als anders , dat fy geen brooddronkenfchap oft andere infolentie en

„ plegen , maer hen eerlicken ende manierlicken dragen tot flichtinge van an-

„ deren goeden kynderen , daer inne den Binnenhuysvader fal mogen gebruyc-

„ ken dilcretie , omme in fonderlinge couwe dagen oft diergelyeke faken den
„ alderjoncxflen kynderen uyten Sermoene te moegen houden , omme nye-

,, mant te turberen , ende oock onder 't Sermoen defelve fal mogen la-

„ ten 't huys gaen , omme hen te wermen ofte ontbyten naer vereyffchen

,, des tyts.

(

21.

„ Item fal eenen Meefïer geftelt worden , die dagelicx fal commen omme
,, de voorfz. kynderen teleeren tamelycken lefen ende fchryven, ende fal goet

„ regart genomen worden , dat deii genen , die den Meefler ofte de Wees-
„ huysmeeflers bevynden fullen van goeder aart ende verftant te fyne , omme
„ defelve te oeffenen ende goet gefchrift te fchryven , Latyn te laten leeren

,

„ om eenige goede luyden ten eerftell te mogen dienen , oft anders naer de

„ gratie die fylieden van God hebben ontfangen , beflelt te worden , ende

den genen daer inne geen fonderlinge vernuftheyt oft verftant bevonden en
fal worden , fullen na dat fy luyden redelycke fullen konnen lefen en fchry-

ven, naer dat fy luyden fullen connen begrypen, des werckendaegs gefchikt

worden elcx op fulcken ambacht of hantwerck , als de Weeshuysmrs van
buyten en van binnen bevynden fullen, den felven dienfllicxte te fyne naer de

flerckheyt van leden, ende induftrie oft verftant, dat fy luyden in elcken

van den jongers fullen connen bemerken. Daer inne oock goede toefigt

genomen fal worden , dat fyluyden ter gewoonlyker ueren op huerlyeder am-
bacht gaen, ende thuys komen, fonder lancx der ftraten te loopen , Ende
fullen nyettemin defelve ambachtsjongers des predicdaechs ende op eenige

P 2 „ ledi-

5>

9)

5J

5)

3»

5J

»>
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ledige ueren foo in de Kercken als thuys geoeiFent werden, omme heurlye-

der iefen ende fchryven te onderhouden ende noch beter te Jeeren.

22.

»

5»

»

„ Ende aangaande de Meyskens feer jongh fynde , fullen voor 't eerfte ge-

leert worden haer Onfe Vader ofte Chrifteiyck gebedt, het Geloof als voo-

ren, ende oock metter tyt Iefen ende oock fchryven, naer fyluyden begry-

pen fullen connen en doenlicxt fal wefen , ende daer naer geftelt worden
omme matelyck te leeren linnen ende wollen naeyen ende nae de gratie dye
hen God voorts verleenen fal

,
gehouden ende geoeffent te werden tot alle

huyswerck , van by eenige goede luyden te dienen, oft in eenige neringe

geftelt te mogen werden.

23-

„ Ende dye gljene tzy meyskens oft knechtkens dye tot eenige hantwerck

„ oft neringe geftelt fullen werden , fullen ongeaouden fyn eenich gildegelt ofc

„ jaergelt te betalen foo lange fy onder 't Weeshuys bewaernifle flaen lullen.

24.

„ Item foo wanneer yemant van de voorfz. Weeskinderen tzy knechtken oft

meysken gecomen fal wefen tot feftien jaren incluys ofte eer foo kloeck ge-

worden fal fyn, dat dj felven fynen ooft ende matelyck onderhoudt fal mo-
gen winnen oft heurlyeder ambacht oft hantwerck redelyck connen , foo

fullen alsdan defelve uyten huyfe geftelt worden , mits hunluyden gevende
twee nieuwe hemden , een paer nieuwe fchoen , een redelyck fterck gemeen
habyt nyet uytmuntende van eenige couleuren naer difcretie van de Wees-
meefters. Ende fullen de voorfz. Weeshuysmeefters oock gehouden fyn 't

felve kynt te beftellen by een goet meefter ift doenlyck , al foude men 't

felve kynt met een pondt Vlaems weynich min oft meer moeten te baete

commen voor 't eerfte jaer, mits weder nemende gelofte ende borch van
den Meefter , dat hy 't felve kynt in redelicheyt trafteren fal , ende niet

van hem ftellen fonder raerckelycke redenen ende buyten wete van de Wees-
huysmeefters.

3>

ÏJ

3»

5>

J»

>»

3»

3J

31

3)

„ Indyen de Weeshuysmeefters 't felve kint oft kinderen fulcx als voren niet

„ en weten te beftellen , foo fal fulcken Weeskynt ( met vrientfchap uyten

5, Weeshuyfe gefonden ofte verlaten fynde) des Sonnendaegs alft fynen coft

„ niet wel en foude mogen winnen, voor 't eerfte jaer nae dat uyten Weeshuy-

„ fe gefceyden foude fyn, mogen comen eten in 't Weeshuys, ende genieten

„ de portie in 't voorfz. Weeshuys met den anderen Weeskynderen, ten eyn-

„ de dye Weeshuysmeefters te beter regart moegen nemen, hoe hy hem fel-

„ ven aenfchickende is.

26.

„ Item oft gebeurde , dat yemant van de Weeskynderen in 't Weeshuys we.-

„ fende hem onecrlicken aenfchickte ofte tot eenige rabauwerye ofte rebel-

,> licheyt ware voegende, ende hy daer van tot twee oft drymalen verboden

„ fynde des niet en liete , ofte hem niet beter aenenfchickte , foo fullen de

„ Weesmeefters 't felve uyten huyfe mogen ftellen ende eenen anderen in fyn

„ plaetfe ontfangen.

27-

„ Item fal dit Weeshuys ^ende de kynderen perfoonen daer |nne woonende
.. ., „ al-
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}, akyt vry wefen van Excyfen , contributien ende andere perfonele laflen , als

,, oock nae rechte, foo lange fyluyden in 't Weeshuys fiillen woonen.

-28.

„ Ende indien eenige apparentie is, dat de Weeskinderen dye in 't voorfi,

„ Weeshuys ontfangen fullen worden eenige goeden van heurlieder Ouders
„ ofc andere Vrienden aanbefhorven waren eer ly daer commen fullen , foo ful-

,, len in dyen gevalle dye Weeshuysmrs mogen eyfchen ende dye naefle

„vrienden, die heurlieder Weeskint in 't Weeshuys fullen willen beftellen

,

5, gehouden fyn te leveren den felven Weeshuysmrs inventaris ende bewys
„ van den goeden , dye 'c felve Weeskynt aenbeflorven fullen fyn , Ende vaa

„ den felven goeden de Weeshuysmrs 't vruchtgebruyck oft ufufruft hebben

j, foo lange als 't felve Weeskint oft Weeskinderen in 't Weeshuys onderhou-

„ den worden, ende foo wanneer dye daer uyt fullen fcheyden oft verlaten wer-

„ den , fal hem fyn hooftftal vo]gen tot fynen ambachte oft neringe , by dif-

„ penfatie van de Weeshuysmrs , fonder dat die Weeshuysmrs fulcken Wees-
„ kynderen gehouden fullen fyn te laten volgen eenige cleederen oft dyerge-

„ lycke meubelen, uytgefondert nochtans 't geit ende Rentebrieven, daer van
„ de hooftfomme oft hoofflal alleenlyck totter Weeskynderen behoefF fal be-

,, waert ^vorden , behoudelyk mede , dat niemandt van heurlieder naerfle

Vrienden eenige querele van cleederen oft diergelycke meubelen en fullen

mogen maecken. Ende in gevalle 't felve kynt in 't Weeshuys quam te over-
lyden , fal 't gunt dat fulcken Weeskynd in 't Weeshuys gebragt heeft , al-

daer blyven foo wel in meubelen als immeubelen.

)>

29.

„ Item indien dat er eenich Weeskynt in 't Weeshuys wefende eenig geit

aanbeflorf, daer van fal die vruchtgebruyck of renten komen aen 't Wees-
huys voorfeyd foo langhe als 't felve Weeskynt in 't Weeshuys blyven fal»

oft fullen dye naerile Vrienden van 't felve Weeskynt by advife van den

Weeshuysmrs 't felve kynt met fyn goet naer hen mogen nemen, mits beta-

lende voor elck jaer montkoften ende onderhoud dat 't felve kynt daer ger

woont fal hebben dartich gulden 's jaers naer beloop des tyts. 7

30-

„ Item indien eenich Weeskynt fulcken goet aenbeflorven fynde aflyvich

„ worde nogh in 't Weeshuys wefende , fullen dye Vrienden of erfgenamen

„ alsdan 't felve goet da:er inne tot 's Weeshuys behoef laten, indien fy willen,

„ oft mogen d'een helft van dien naer hen nemen mits betalende voor elck

„ jaer montkoften fes ponden grooten Vlaems 't sjaers. als vooren , metten

„ dootfchulden , ende laten d'ander helft tot profFyte van 't Weeshuys.

3i-

„ Item foo verre yemande van de Weefen in 't Weeshuys wefende. yet hf
„ teftamentc oft andlere gifte gemaeckt oft gegeven worde , fal 't vruchtge-

„ bruyck ofte renten van dyen 't Weeshuys volgen , foo lange 't Weeskynt

„ dye 't felve gemaeckt is daer inne fal blyven. Ende 't felve Weeskynt uyten

„ Weeshuyfe fcheydende by believen ende goetduncken van de Weesmrs fal,'t

.„ felve gemaeckte oft gegeven goet hem volgen fonder aftreck van eenige

„ voorgaende coflen , oft anders ten ware oft felve Weeskynt quaeme binnen

5, 't Weeshuys te overlyden , in wekken gevalle fullen d'Erfgenamen van 't

„ felve Weeskynt d'een helft van fulcken goet naer hen. mogen nemen , mits

„ betalende naer advenant van den tyt , dat 't Weeskynt aldaer geweeft fal

„ fyn jaerlyck de fomme van fes ponden grooten Vlaéms mette dootfchulden

„ als voren, en latende d'ander helft jot profyte van 't.Weeshuys.

P 3 » Ge-
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„ Gefien by myne Heeren de DrofTaert, Schouteth, Borgemeefteren , Sche-
penen ende Raedc de voorfz. Ordonnantie van 't Arme Weeshuys , mitsga-

ders het verfoeck van den Gecommitteerden voorfeyt, hebben de voorfey-

de Ordonnantie eensdeels oock de.felve gecorrigeert ende geaugmenteert
hebbende, in alle fyne poinften , fulcx als boven

,
geapprobeert ende appro-

beren defelve mits defeil; Confenterende den Gecommitteerden hier voren
genomineert heurlieder verfoeck ende conditienende voorvi^aerden in 't voor-
ieyde Contra6l begrepen. Ordonnerende voorts mits defen een ygelyken
die 't felve aengaen mach hem naer den inhouden van de voorfeyde Ordon-
nantie te reguleren. Ende referveren Myne Heeren voorfeyt aen henluy-

den defe Ordonnantie te mogen vermeerderen , verminderen ende verande-

ren naer heuren goedduncken ende difcretie , naer verloop des tyts ende ge-

legentheyt van der faecken. Gedaen binneri de Camere Judiciele der Stede

Breda op ten ij^. dach in Mayo des jaers xv}". en felfe.

Naemlyji der Buytenvaders ö/ Regenten van V Weeshuys
der Stadt Breda.

ï6o6.

D. Henricus Boxhornius.

Jan de Bergaigne.

Dionys Piggen.

Jacob Wachmans.

1607.

D. Henricus Boxhornius.

Jan de Bergaigne.

Dionys Piggen.

Jacob Willemfz Schuyfliil.

1608.

D. Henricus Boxhornius.

Dionys Piggen.

Jan de Bergaigne.

Jacob Wachmans.

1609. \6io.

Gecontinueert.

1611.

D. Henricus Boxhornius.

Jan de Bergaigne.

Dionys Piggen.

Peter Willemfz Schuyfhil.

I(5l2.

D. Henricus Boxhornius.
Dionys Piggen.
Peter Willemfz Schuyfhil.
D. Ifaacus Diamantius.

1613.

D. Henricus Boxhornius.

D. Ifaacus Diamantius.

Peter Willemfz Schuyfhil.

Paulus Huybrechts.

1614.

Gecontinueert.

1615.

D. Henricus Boxhornius.

D. Ifaacus Diamantius.
Peter Willemfz Schuyfhil.

Paulus Huybrechts.

1616.

D. Ifaacus Diamantius.

Peter Willemfz Schuyfhil.

Chrifloffel van Campen.
Willem Huybrecht Beens.

1617.

Peter Willemfz Schuyfhil.

Chriftophel van Campen.
Willem Huybrecht Beens.

Nicolaes Aertfen Vermolen.

,
1618. 1619.

Gecontinueert.

1620.

Peter Willemfz SchuyfhiL
Nicolaes Aertfen Vermolen.
Jan Feiten de Ghintre.

Adr: Franfz van den Berge.

1621.

Nicolaes Aertfen Vermolen.
Jan Feiten de Ghintre.

Adr:
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Adv. Franfz van den Berge.

Barcholomeus Peter Snellen.

1023.

Gecontinueert.

1623.

Jan Feiten de Ghintre.

Adr: Franfz van den Berge*

Barth: Peter Snellen.

Mr. Willem Hanecop.

1624.

Adr: Franfz van den Berge.

Mr. Willem Hanecop.
Herman Peterfz van Gennep.

Huybert Janfz de Wyfe.

1625.

In dit jaar , de Stadt Breda , door Am-
brofius Spinola , onder de gehoorfaam-

beid des Konings van Spanjen gebracht

ivezende , z^o zyn de kinderen , zich

dot nmaels in V fVeeshuys ophoudende
,

vervoert naar Delft , om in de Hol-

Jandjche JVeeshuyfen verdeelt te wor-

den
.,

alivaar zy tot naa de herwinning

der Stadt vertoeft hebben , en zyn -we-

4ergekeert in 't eynde van den jaare

1Ö37-

Mr. Willem Hanecops,

Dr, Michiel Ryers.

1638.

Mr. Willem Hanecops.
Dr. Michiel Ryers.

Abraham Kegelaers. ~ .

Marten Cornelis Spierings.

1639.
''

Mr. Willem Hanecops.

Abraham Kegelaers.

Marten Corn: Spierings.

Hendrick Jooflen.

1640. 1641.

Gecontinueert.
'"

1642.

Hendrick Jooften.

Marten Corn: Spierings.

D. Lodewyck van Renefle.

Geraert van Campen^--.J-A.u \ . ..
"•

1643.

Gecontinueerd

1644.

D. Lodewyck van Reneflc.

Geraerc van Campen.

Jan Willemfz van Bergen.

Anthonis Knollaerts.

1645.

Gerard van Campen.

Jan Willemfz van Bergen.

Anthony Knollaerts.

Jacob idanecops.

164Ö.

Gecontinueerti

1647. '^ "*''.?

Johan Hausman.
Gerard van Campen.
Anthony Knollaerts.

Jacob Hanecops*

i(?48.

Gerard van Campen.

Johan Jacob Hausman*
Peter van Bernagien.

Reinier Coirmans.

1649.

Antony van Buerftede.

Johan Jacob Hausman.
Gerard van Campen.
Hendrick van Berlicum. .

163:0.

GécoKtinueert,

i6fl.

Antony van Buerflede.

Johan Jacob Hausman.
Gerard van Campen.-

Hendrick van Berlicum.

1652.

Antony van Buerftede.

Hendrick van Berlicum.

Damis Janfz.

JVicafius Lc Clercq.

'A prv J-cj-'f.

lörs-
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1^53'

Damis Janfz.

Nicafius l.e Clercq.

Jan Willem fz van Bergen.

Jan Claafz Keyfers.

• 1054.

Jan Willemfz-van Bergen.
Nicafius Le Clercq.

Jan Claafz Keyfers.

Jan van Alphen.

Jan van Alphen!
David van Leeuwen. ..

Anthony van der Noot.
Cornelis Bouaercs.:

. 165Ö. >

Anthony van der, Noot.
Cornelis Bouaerts.

Johan Biiyckx.

Rogier Meyers, ,.

1657. '1658.

Gecontimeert.

1659.

Anthony van der Noot.
Cornelis Bouaerts.

.

Rogier Meyers.
Govert van Alphen.

1660.

Cecontinueert.

1661.

Govert van Alphen.
Cornelis van Erfrenten.

Cornelis Vingerhoets.

Dr. Eduard N;euwenhoven.

1662.

Govert van Alphen.
Cornelis van Erfrenten.

Cornelis Vingernoets.
Antony KnoUaerts.

16(53.

Cornelis Vingerhoets.
Anthony KnoUaerts.

Johan van Bergen.

ilendricK van Berlicum.

1664. 1(565.

Gecontinuurt.

. 1666.

Cornelis Vingerhoets.
Baftiaen van Bernagie,
Anthony KnoUaerts.

Cornelis van Erfrenten.

1667.

Anthony KnoUaerts.
Balliacn van Bernagie.
Cornelis van Erfrenten.

Jan Baptilta de Leerfe.

i6óS.-

Gecontin'Hert.

i66g.

Cornelis van Erfrenten.

Johan Baptifla de Leerfe.

Johan Buyckx.

irrangois de Bons.

1670.

Geconttnueert.

1Ö71.

Franjois de Bons.

Johan Baptifta de Leerfe.

Cornelis Bouaerts.

Adnaen Meermafts. "

1672.

Frangois de Bons.

Adnaen Meermans.
Paulus van Heusden,
Adriaen Vereyck.

1673.

Paulus van Heusden.
Adriaen Vereyck.
Hildegaert Wierts.
Mr. Jacob Knaep.

1674.

Hildegaert Wierts.

Mr. Jacob Knaep.
Cornelis Vingerhoets.

Anthony KnoUaerts.

^^75'
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Cornelis Vingerhoets;

Anthony Knollaerts._

Baftiaen van BernagiCi

Pr. Louis Le Clcrcq.

1676

Dr. Louis Le Clercq.

Cornelis Botteyke.

Pieter Rauws.
Leendert van Erfrenten.

1677.

Cornelis Botteyke.

Pieter Rauws.
Leendert van Erfrenten.

Pieter Luchtenburgh.

1678.

'Gecotttimeerti

•1679.

Pieter Rauws.
Pieter Luchtenburgh.

David Bourfle.

I*Ir. Jacob van Buerflcdè."

1680.

Pieter Rauws.
David Bourfle.

Mr. Jacob van Buerflede.

Cornelis Vereyck.

1681.

t)avid Bourfle.

Mr. Jacob van Buerfl:ede.

Cornelis Vereyck.

Hildegaert Wierts.

1682.

Gecontinueert.

1683.

Cornelis Vereyck.
Hildegaert Wierts.

Cornelis Botteyke.

Dr. Louis Le Clercq.

1Ö84. '

Cornelis Botteyke.

Dr. Louis Le Clercq."

Mr. Johan van Bcrnagieiii

Leendert van Erfrenten.

1085.

Mr. Johan van Bernagieö.

Leendert van Erfrenten.

Mr. Fredrick Hendrick Iflact

Mr. Sebafl;iaen de Leerfe.

1686.

Mr. Fredrick Hendrick IfTac.

Mr, Sebafl:iaen de Leerfe.

Mr. Laurens Pels.

Mr. Jacob Martini.

1(587.

Mr. Laurens Pels.

Mr. Jacob Martini.

Chriilofl'el Hanecops.
Dr. GoVert van Alphen.

1688.

Chriflofi^el Hanecops.
Dr. Govert van Alpheii.

Mr. Arnoldus Swaens.
Dr. Lambert Bernard Noorttiergh;

1689.

Mr. Arnoldus Svt^aehs.

Dr. Lambert Bernard Noortbergh»
David Bourfle.

Johan Meermans.

i6gb.

David Bourfle.

Johan Meermans.
Mr. Jacob van Buerftede,

Mr. Jacob Knaep.

Mr. Jacob van Buerflede.

Mr. Jacob Knaep.
Mr. Fredrick Hendrick Iflac.

Cornelis Vereyck.

1(592.

Qecentinueert.

1693,
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JÖ93.

Mr. Fredrick Hendrick Iflac. .

Cornelis Vereyck.

Cornelis Botteycke.

Rombout Damiffe.

1694,

Cornelis Botteycken.

Rombout Damifle.

Dr. Lambert Bernard Noortbergh.

Mr. Jacob Knaep.

.1095-

Dr. Lambert Bernard Noortbergh.

Mr. Jacob Knaep.

Mr. Jacob van Buerflede.

Cornelis Vereyck.

1696.

Gecontinueert.

1697.

Mr. Jacob van Buerftede. ,1706.
Cornelis Vereyck.

Mr. Jan Franjois de Raedt van Kerkum. '
Matthys van Overbeke.

1702.

Hendrick Kamerlingh.

Mr. Laurens Pels.

Matthys van Overbeke.

Johan Meermans.

1703-

Mr, Laurens Pels.

Matthys van Overbeke.
Mr. Fredrick Hendrick IfTac.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Matthys van Overbeke.
Dr. Philip Willem Croyzé.

Mr. Jan Frangois de Raedt vanKerkum.
Ml-. Sebaftiaen de Leerfe.

1705.

Matthys van Overbeke.
Mr. Jan Francüis de Raedt van Kerkum.
Mr. Sebafliaen de Lee"^-^

Anthony Peiler.

e.

Huybrecht Kip.

löpS.

M r. ^atiTrahjois déHaèdt vanKerkum.
Huybrecht Kip.

Dr. Lambert Bernard Noortbergh.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

i(?99.

Dr. Lambert Bernard Noortbergh.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

Mr. Fredrick Hendrick llfac.

Anthony Peller.

1700.

Mr. Fredrick Hendrick IlTac,

Anthony Peffer.

Hendrick Kamerlingh.

Rombout Damiffe.

1701.

Mr. Fredrick Hendrick Iflac,

Hendrick Kameriingh.

Johan Heeren.
Mr. Laurens Pels.

Anthony Peiler.

Dr. Lambert Bernard Noortbergh.
Mr. Carel van der Heydea de Gouda.

1707.

Gecontinueert.

Anthony Peffer.

Dr. Lambert Bernard Noortbergh.
IMr. Carel van der Hej^den de Gouda.
Hermannus Stuerman.

1709, 1710.
*

' Gecontinueert.

i-rr.

Anthony Peffer.

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.
Mr. Jan Fraqjois de Raedt van Kerkum.
Mr. Fredrick Hendrick Iffac.

1712.

Huybert Jan Ooms.
Cornelis van der Hulc
Jacobus van Vechelen.

jNIr. Johan Antoni Nocfl.

I713.
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.
I713-I7IÖ.

Cecontinueert,

1717.

Jacob van Vecheleri-

Mr. Tohan Antoni Noeft.

Johafi Fredrick Tromer.

Mr. Sebaftiaen van Bernage.'

1718.

Gecontinuetrt,

1719-

Jan Freclrick Tromer,

Mr. Sebaftiaen van Bernage.

Cornelis Baillet.

Conflanünus van Vechelen.

1720.

Jan Fredrick Tromer.

Cornelis Baillet.

Contlantinus van Vechelen.

Mr; Ernft Jacob Michgorius.

1721.

Cecontinueert.

1722.

Cornelis Baillet.

Mr. Ernfl Jacob Michgorius.

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.

Mr. Andreas de Bons.

1723-

Mr. Carel van der He;Jrden de Gouda.

Mr. Andrea's de Bons.

Jacob van Vechelen.

Dr. Paulus Snellen.

1724.

Jacob van Vechelen.

Dr. Paulus Snell^en.

Thomas Ernft van Goor.

Mr. Willem Havius.

1725-

Thomas ErnfE van Goor.

Mr. Willem Havius.

Conllantinus van Vechelen.

Mr. Johan Antony Noefl.

1726.

Conflantinus van Vechelen.

Mr. Johan Antony Noeft.

Cornelis van der Hult.

Hermannus Stuerman,

1727.

C-ornelis van der Hult.

Hermannus Stuerman.
Dr. Jan George van Son.
Mr. Abraham Santvoort.

1728.

Dr. Jan George van Son.

Mr. Abraham Santvoort.

Thomas Ernft van Goor.

Mr. Willem Havius.

I72C^.

Thomas Ernft van Goor'.<

Mr. Willem Havius.

Jan Fredrick Tromer.
Mr. Andreas de Bons.

1730,

Jan Fredrick Tromer.
Mr. Andreas de Bons.

Cornelis Baillet.

Cornelis van der Hult.

1731.

Cornelis Baillet.

Cornelis van der Hult.

Antoni Geurts.

Hermannus Stuerman.

1732.

Antoni Geurts.

Hermannus Stuerman.

Mr. Aernout Duirkant.

Franjois Le Maire.

1733-

Mr. Aernout Duirkant.

Jt'rangois le Maire.

Jan Waelwyck.
Dr. Jan George van Sof!.

1734.

Jan Waelwyck.
Dr. Jan George van Son,

Jan Fredrick Tromer.
Cornelis van der Huk.

1735-

Jan Fredrick Tromer.
Cornelis van der Hult.

Conflantinus van Vechelen.
Mr. Albertus Waelwyck.
^2 I73Ö.
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1730.

Conflantinus van Vechelen.'

Mr. Albertus Waelwyck.
Mr. Abraham Santvoort.

Willem Schoorn.

1737-

Mr. Abraham Santvoort.

Willem Schoorn.

Jacob van Vechelen.

Hermannus Stuerman.

1738.

Jacob van Vechelen.

Hermannus Stuerman.

Bernard de Bringues.

N. Pichot.

1739-

Bernard de Bringues.

Mr. Jacob Laurens Swaens.

Gerard Jan Noortbergh.
Conllantinus van Vechelen.

1740.

Gerard Jan Noortbergh.
Conftantinus van Vechelen.
Mr. Andreas de Bons.

Mr. Hendrick van Baerle.

1741.

Mr. Andreas de Bons.

Mr. Hendrick van Baerle.

Mr. Aernout Duirkant.
Pieter F. de Bruyn.

1742.

Mr. Aernout Duirkant.
Pieter F. de Bruyn.
Antoni Geurts.

Jan Fredrick Tromer.

Oude Vroifwen Huys en Aelmoejfenie Kamer.

In 't jaar 1536, op den dartigften van Herfflmaandt heeft Hendrick Graaf
van Naflau , Heer van Breda , de Aelmoefleniers aangeftelt en aan hen gegeven
een wytlopig Reglement , 't gene door 't verloop van tyden, voor een groot
gedeelte in onbruyck is geraakt.

De Aelmoeflenie Kamer , van welke de Buytenborgemeefter 't hooft is, be-
ftaat tans uyt fes Regenten, waar van er zedert eenige jaaren drie zyn van
den Hervormden en drie van den Roomfchen Godsdienll, met eenen Rent-
meefter. Boven dien zyn 'er nog twee Aelmoefleniers , welke twee jaaren

moeten dienen , en aan wie de dagelyckfe en weeckelyckfe uytdeeling , mits-

gaders 't opzicht over de Armen aanbevolen is.

Deze hebben hunne Vergaderplaets in 't kleyn Huys van 't Klooller der
Swarte Sufleren , uytkomende in de Molen ftraet : zynde nog een gedeelte van
dat Klooiter met den cingel verordent tot wooningen voor oude Vrouwen en
Weduwen , die aldaar door den Aelmoeffenye van koll en verderen nootdruft

verzorgt worden.

Ordonnantie en Inzetting der AelmoejJ'etners,

„ Henrick Grave tot Naflbu , Marcgrave tot Zenette , Grave tot Catzenel-

„ lebogen, tot Vyanden, tot St. Vyt, Heere tot Breda , Dieft, Grimbergen,

„ enz. Allen den genen, die defen fullen fien, Saluyt. Alfoo de Keyfer onfe

„ alregenadigfle Heere , remediërende ende voorfiende in 't jaer xv<^. twee
„ en dertich leftleden , op vele abuyfen en ongeregeltheden wefende in defen

3, fynder Majefteyts Nederlanden, onder andere fekere exprefle Ordonnantie

„ gemaakt heeft op te abuyfen wefende onder de Armen ende Bedelaars , ten

„ eynde dat de gerechte Armen te bath geholpen ende onderhouden fou-

,, den werden tot funderlingen foulaes, ende andere die van der aclmoeffen

„ niet en behoorden te gebruycken , daer af worden geprohibeert , om tot

„ beteren leven hen te ftellen. Welke Ordinancie by diverfche Steden te

„ warcke geflelt ende onderhouden worden tot funderlingen Godsdienfte, tot

„ eeren ende commoditeyt van den felven Steden, ende tot groote huipe, on-

„ derhoudt ende affillentie van de arme luyden. Begeerende daerom dat fulck

„ deuch-
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„ deachdelick Werk oock in myne Stadt en Lande van Breda onderhouden

„ werde, hebbe ick doen vifiteren die manieren ende Statuyten in fommige

„ Steden hier op geobferveert , oock daer op gecommuniceert met Johanne

„ Ludovico Vives, die feer in fulcke Ordonnantien gelaboreert heeft ende

„ expert daer af is , Ende voorts dit alles doen communiceren den Borgemeef-

„ teren , Schepenen ende Raade mynder voorfz. Stadt van Breda , die heur

„ advys daer op in gefchrifte gegeven hebben , Ende dit al geQen ende voorts

„ daer op gehadt het advys van den Luyden van mynen Raede, hebbe ick

„ by rype deliberatie geordineerc ende gellatueert 't gene ende alfoo hier nac

„ volgt.

„ ïn den eerllen , dat men van mynen ende der Stadtwegen fal ordineren

„ ende ftellen alle jaren drie eerlycke Mannen van goeden loffelycken leven

„ ende van goeder competentie , die inen heyten fal Aelmoefleniers oft Re-

,, geerders van den Armen, door welke drie handen alle de goeden van den

„ Armen fuUen worden ontfaen ende geadminiftreert ende gedeelt , foo dat

,, naa Godt ende heure confcientie ende nae defer Inftruólie oft andere die by

„ my ende der voorfz. Stadt namaels daer op gemaekt fullen worden , bevyn-

„ den fullen behooren. Van welke drie Mannen d'een fal wefen van der Wet-
„ te van Breda, ende d'ander twee borgers der felver Stadt. Welcke drie

„ Mannen fullen onderfoeck doen ende rapporteren , oft den lafl van defen by

„ dryen mach onderftaen werden. Ende indien men vynt van noode , foo fal

„ men nogh eenen tot den drien adjungeren, ende om dat fy te bath daer toe

„ verftaen mogen, foo fal men hen toevuegen ende deputeren eenen Rent-

„ meefler, om alle de goeden daer af fy adminiflratie hebben fullen, het fy in

,> renten , koorn of chynfe te innen, ende hen luyden de felve in handen te

„ leveren , die daer aff wettelick ende deuchdelick reekeninge ende bewys
„ doen fal.

»

2.

„ Item men heeft overflach ende taxacie gemaakt van alle de goeden , die

de tafel 's Heylichs Geeft , Gafthuys , Manhuys op ten Haechdyck , ende
die Huysarmen tot Breda incomende hebben , ende van alle de felvé goeden
fal men maecken een Regifler, d'weick onder de Wette van Breda beruflen

fal ende blyven , ende die Copye daer af fal men doen in handen van de
drie Regeerders voorfz. Ende foo wat den Armen nae dees tyt aencomen
fal in erffdomme oft jaerlycxe renten, oft incominge fal men oock int Re-
gifler voorfz. flellen , Daer af de voorfz. Rentmeefter oock een Regifler

hebben fal, omdefelve op te brengen ende te innen foot voorfeyt is.

„ Ende dat men niettemin fal voldoen de meyninge ende goede begeerte

„ van den Fondatoren , dat men die gewoonelyke deyldagen ende aelmoefTen ,

,, die men gewoonück is te doen, ende te houden, fal achtervolgen foo ver-

„ re die alfoo gefondeert zyn , foo nae als men can. Ende foo wes den Ar-

,, men op fulcke dage van al fulcke aelmoefTen genieten, fal men hem afflaen

aen 't gene dat fy meer behoeven fullen.3>

4-

„ Item men fal in der Kercken van Breda Blocken ofte Kiflen flellen met

i,
eenige teeckenen , daer men by kennen fal, dat die aelmoefTen, daer in ge-

„ bracht, fullen werden bekeert totter Armen behoefF,Ende van defen Blocke

„ fullen fyn drie fleutelen , daeraf deen flotel fal fyn onder den Deken ofc

„ Cureyt, den anderen onder den DrofTaert oft fynen Stedehoudere , ende

„ den derden onder ofc by die drie Regeerders voorfz. , Ende fullen te famen

Q. 3 .
» met
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„ met hen dryen die de flotelen hebben, alle xiv. dagen defe Blocken vifite-

„ ren , ende de aelmoellen daerinne geleyt fullen de Regeerders voorlz. uycne-

„ men , ende de fomme daer aff tekenen in twee boeken , daer afr de Deken
„ oft Cureyt den eenen boeck oft Regiller, ende die drie Regeerders voorfz.

„ den anderen boeck hebben fullen, Welcke Deken oft Cureyt, ende Drof-

„ faert oock daer by fullen comen," foo wanneer de Regeerders voorfz. alle

,-, jacre heure Reeckeninge doen fullen.

„ Item fullen die voorfz. Regeerders oft enich van hen oft die fy daer toe

deputeren, alle Sondagen ende Heylieh dagen ommegaen in der Kercken van
Breda met toegefloten Boifen , begeerende om Godswillen aelmoeflen voor
die arme Menfchen,

„ Ende ten eynde dat die goede Luyden daer te meer toe fuïïen fyn genegen
ende getrocken , foo wort bevolen ende belaft den Curyet der Kercken van
Breda, ende oock alle andere Predicanten tot Breda ftacie hebbende van
prediken, dat fy alle wegen ende feer dickwils in heur Sermoon den volc-

ken verclaren, de groote weldaden ende verdienften , die in dit falich werck
gelegen is , Ende dat tfelve nyet mogelick en is voortganck te hebbene noch
te volbrengen dan by hertelycke ende milde fubventie van den genen dies

maeht hebben , foo fy alderbeil fullen mogen extenderen , daer Cy vele ende
bequaem materie toe vynden fullen uyter heyliger Schrifften, indien fyt ter

herten nemen , Ende dat de voorfz. Cureyt ende fyn Subflituyt in 't maken
van allen teftamenten , 't befoeck van allen fiecken luyden ende andere be-

quaeme plaetfen ende tyden insgelycx doen fak Ende dat doende , hoopt
men genoech gegeven te worden , om dit al uytgericht te wordene by der

„ gratiën Gods.

„ Ende oft dat noch nyét genoech en ware , foo fal men op een oft meer
dagen ter weecken , de Stadt ommegaen by de Regeerders oft AelmoelTe-

niers voorfz., oft den genen die fy daer toe deputeren , voor der Luyden do-

ren metten voorfz. befloten Bullen, maar foo wanneer dat van geenen noo-

»

J>

JJ

»

>>

„ de en is, en fal men dat nyet doen.

8.

„ Soo verre dat van noode waere eenich huys te verkiefen daer in men al-

„ derhande Viftalie ende berninge foude in bewaerniffen leggen , om in be-

„ quamen tyde te diftribuerene , foo fal men daer toe nemen des Heylichs

„ geeft huyfen in de Molen ftraet tot Breda , of de Regeerders mogen dat van

„ Konden aen deylenj oft ter tyt toe dat gedaen fy, binnen heuren hujfeö

j, bewaren.

„ Item fullen de voorfz, drie Aelmoefleniers oft Regeerders alle jaer teenen

„ gefetten dage voor den Droflaert , Schoutet , Borgemeefteren en Schepenen
5, in Breda , daer oock over fullen wefen die Deken ende Cureyt van Breda

„ voorfz. , op ter Stadthuyfe van Breda goede wettige Reekeninge ende reii-

„ qua doene van allen heuren ontfangh , bewinde ende adminiftratie , die fy

„ dat voorleden jaer fullen gehadt hebben. Ende foo verre fy in eenige fau-

„ ten oft gebreken worden bevonden , dat fal ftaen ter corredtie ende arbi-

„ tragien van der Wette, nae der gelegentheyt der faken.

lo. „ Item



»1

9>

ii

VAN BREDA. /. 5*^/^. ri/l Hooftjiuk. 127

10.

„ Item ten felven tyde fullen de Regeerders van den voorleden jaere over-

„ geven vier andere perfoonen die hen. duncken nut ende bequame totter ad-

„ miniflratien van defen , uyten welcke by mynen Heeren en der Stadt we-

„ gen twee fullen geftelt worden totter adminiftratien , houdende van dryen

„ alcyc een gecontinueert , om den anderen den handel en bedryf te inftrue-

„ ren , ofc men falder min oft meer continueren ofc deilitueren , foo de voorfz.

„ Droflaert , Schouteth , Borgemeefters , en Schepenen nootelyck oft oir-

„ baerlyck vynden fullen.

II.

„ Item fal elck van den Regeerders voorfz. tot fynen aencomen doen voor
de Wette foleranelen eedt , van dat fy den Armen getrouwe fullen fyn

j

fonder yet te ontrecken oft te verfleken , en dat fy hen in 't adminiflreren

quyten fullen nae heuren vermogen fonder ongeordineerde faveure , haet

,

nyet oft andere paffien , Ende foo fy dien eedt ten aencomen doen fullen de
fucuro, fullen fy in 't affcheyden dien renoveren geen ontrouwicheyt gedaen
te hebben, als fy beur Rekeninge doen fullen.

12.

„ Item al ift dat de opperlle , fekerfte ende befte loon hieraffis, die men
van God verwacht hier ende hier namaels , foo fal nochtans de Wette elc-

„ ken Regeerder toevuegen fulcken loon , als fy nae den eyfch van den moet-

„ fel en de laft , dat men uyt de Regeerders van den ierften jaare verftaan fal

„ daar toe wel behooren
,
gracelyck fullen ordonneren , ende des daer aen ge-

„ breeckt fal Godt voort loonen , Ende is yemandt van de Regeerders toe den

j, Armen wel geaffedleert , als men hoopt eenige vynden fal , die mogen na-

„ derhant heur loon van aelmoelTen totten Armen behoeif geven.

^3. - -

„ Itónvfoo wie binnen der Stadt van Breda van buyten fyri komen.Wöonen,
„ ende aldaer nyet een jaer volcomelyck gewoont en hebben , indien fy anders

„ niet doen en willen dan van de aelmoeflen leven, fal men die verfeynden ter

„ plaetfen van daer fy comen fyn , mer comen en willen fy wercken ende

j, daer mede by nae heuren coft winnen , ende meè 't gébrecfc van die on-

„ derilaen can , foo fal men dat oyt charitaten doen , mer indien neen , is meer
„ van noode ende behoorlyck , dat men die van binnen verfien, dan buyten

„ lieden, ende naa defen tyt en fal men hyer nyemanden van buyten laten

„ woonen oft van de aelmoeflen leven , die fynen cofl felve nyet winnen kan.

14. .3ï00risr:-

„ Item indien eenige Arme als buyten luyden verfeynt fyn, de fonder oir-

„ loff wederom comen , fal men die ftellen in hachten te vaftene tot fekeren

^, tyde, en fal men dan wederom verfeynden ende verbieden op fekere psnen

„ weder te keeren , ende comen fy daer tegen , fal men die daer nae corri-

geren.

»»

s>

15-

„ Item oft yemandt van den Armen op oft over de Regeerderj voorfz. oft

„ den Gedeputeerden van hen miu-mureerde oft qnade ontamelycke woorden
„ fprake , fal daer affvan ftonden aen ten exempel van anderen worden ge-

„ corrigeert ter arbitragien van den Weth, Indien hy fulcx meer oft meerder

„ dan te vooren doet^ die fal men ilaen met roeden ende verfeynden oft uycer

„ Stede bannen , Epde oft yemandt tweedracht oft oploop maeckte ofc be-

„ geerde
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„ geerde te maecken , fal gecorrigeert worden , foo als men fulcke behoort

„ ende gewoonlick is te ftraiFen.

16.

„ Item men fal toeflcht hebben , dat men defe aelmoeflèn nyemanden en ge-

„ ve , die macht heeft ende weet fynen cofl ende byleven voor hem ende lya.

„ familie te winnen, mer ifler yemandt die wel wat, mer nyet foo veel win-

„ nen mach als hy behoeft , fal men den felven doen werckcn ende fyn befte

„ doen , ende wes hem dan gebreeckt , fal men hem uyter Armen goeden fup-

„ pieren , ende fullen de AelmoefTeniers ende Regeerders toefien , dat de gene

„ die fy de aelmoeffen deylen fullen , hen oock flellen ende houden tot eenen

„ deuchdelyeken ende Kerftelycken leven. Ende oft yemandt foo onnaxaem en-

„ de ongevreeft ware , dat hy fyn winninge niet thuys en brachre ende fyn

j, huyfvrou ende kynderen daer mede niet en forchde te onderhouden van
„ heur nootfaecken , dien fal men by alle ftrangicheyt ende naa de gelegent-

heyt daer toe bedwingen in Jullitie ter arbitragien van dien van der Weth.9)

17.

„ Indien dat foo fy , dat yettiant wetende wat te winnen geen werck en vynt
om fynen nootdorft daer by te vercrygen , de Regeerders voorfz. Tullen fulc-

ken beforgen , om wat te doene , dat fy anders ter Armer proffyt coopen
oft om geit fouden moeten doen maken, oft ander werck doen hebben om te

'jy winnen heuren cofl foo verre mogelyck fyn fal.

18.

„ Alle Saterdage fal men de armen behoefftigen perfoonen deylen ende ge-

fj
ven foo veele vynden fal hen voor de toecomende weke van noode te fyne ,

„ den meeften deele in Victualiën , ende foo luttel in gelde als men can , doch
„ tot difcretie van de AelmoefTeniers ende nae qualiteyt van den perfoonen

,

„ Ende oft daef en boven eenigen Armen eenige nootfaeke het ware van Tiec«

„ ten , tegenTpoet oft ander wittige Taeke toequame , Tal die de Regeerder»

„ voorfz. dat te kennen geven ende fullen daer op verfien foo 'c behoort.

19.

„ Item om der Arme kynderen tot eere ende vreefe Gods ende goede ma*
„ nieren van jongs op te ftieren,Tal men ordineren twee Scholen, d'een voor

„ die Knechtïcens d'ander voor die Meyskens, in welke Schooien men oock fal

aannemen ende onderhouden van heuren nootdorft, arme Kynderen die Va-
der noch Moeder noch ander toeficht en hebben , en den felven Scholen fal

men verfien van eenen Meefler, die dejongers leeren Tal van des daer meer
toebehoort.

»»

20.

„ Item foo verre het te fwaar Toude vallen voor de drie Regeerders voorfz*

^ alle deTe Jongers te dirigeren, Too Tal men ordineren twee eerlyeke verftan-

„ dighe Mannen, die de voorfz. Jongers ende Meyskens Tullen regeeren by
}, advys van de Schoolmeefters , eenige die men bevynt Teer bequaem tot Tee-

3, ringe ende vluchtich van verftande , houdende rer fcholen , en de ander ftef-

), lende op Ambaghten oft goede luyden te dienen , nae dat men elck ge-

„ merckt fyn conditie , beft geraden vynden Tal. Ende alles des men daer

„ toe behoeiFt fullen de twee Regeerders verforgen , en daer afF den felven

„ jaerlyck Reekeninge ende reüqua doene , Welcke Kynderen Tullen aU

„ Ie Sondagen ende Heylich dagen ter Kercken komen ende openbaerlyck ge-

„ leyt worden, oft foo dickwils alft de Regeerders believen Tal. Ende die van

„ der Weth fullea tweemael sjaers toefight nemei> ende vifitatie doen, hoe

„ deTe
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„ defe Kynderen geregeert fullen worden , oft foo dickwils alft van noode we-
„ fen fal.

ai.

„, Item oft ymant dochte , dat hy hem niet foude mogen bedragen voor

„ hem ende fyn huysgefin op t gene dat hem de drie Regeerders bedeylden

,

„ en de voorfz. Regeerders niet verflaen en wilden fyn dacht om meer te ge-

„ ven , foo fal fulcke Arme fyn clacht voorts doen der Wette , dewelcke twee

„ van hen luyden fal ordineren om daer in te doen naer den eyfch der faken.

22.

j, Item foo en fal nyemanden , na dat defe Ordonnantien fullen beginnen

,

„ te wetene naer Alreheyligen dach naeftcomende
,
geoorloft fyn meer te be-

„ delen oft aelmoeffen van goede luyden te begeeren, tfy voor der doren 't fy

„ in der Kercken oft daar voor oft elders tot geenen dagen oft uren , dan al-

,, leen van de Regeerders voorfz. op pene defelve te llrafFen als de gene
„ die tegen defe Ordonnantie opllellen te doen, ter arbitragie van der Weth,

als voorfz. is.9)

23'

„ Gebeurdet dat ymant , van buyten der Stadt comende , ende van defe

Ordonnantie noch nyet wetende , bedelt of broot bidt , daer en fal men geen
ftraffinge over doen voor en der tyt den felven by yemanden van de Officie-

ren van der Wette by den drie Regeerders , oft by den tween totter armen
Scholen gedeputeert oft ymanden dergelyck behoorlyck gewaerfchouwt fy,

Ende alsdan fal men den felven Armen voor fynen nootdorft geven eenigen

penningen oft Viftalie , daer hy hem die reyfe op bedragen mach , ende
fal keeren van daer hy comen is , ten ware dat hy eenich hantwerck wifte

oft wilde doen , daer hy hem felven mede voeden ende onderhouwen moch-
te voor hem ende fyn huysgefin in der manieren als vooriz. is.

24.

>, Item loo wie ftadelyck van der Armeh goeden onderhouden wordt , fal

„ alfulcken goet, als hy achterlaet, vervallen ende toecoraen tot behoefF van
„ den gemeenen Armen, ten ware dat fy getroude kynderen hadden, die van

5, der aelmoeifen niet leefden , dien dan 't felve goet fal volgen om hen daer

„ mede te onderhouden. Maer daer inne en fuUen niet begrepen fyn eenige

„ Armen , die mits fieften oft ander ongevallen met tyden oft eensdeels der ael-

j, moefien behoeven , ende voorts op andere tyden oft eensdeels der aelmoel*

, , fen niet behoeven , oft wercken ende den cofl winnen , noch oock de gene

,, die in eenen jaere voor heuren fterfdach op der aelmoeifen niet geleefc

hebben.}>

25.

„ Maar dat aleer men dit te werck flellen fal , men in elcke ftrate twee

,

„ ende op elck eynde twee oft drie perfoonen fal ordonneren , die foo dick

alll: van noode wefen fal , befoeck fullen doen van alle arme menfchen in

heur quartier , die hen felve int geheel of in deel nyet en mogen bedragen

,

oft nootdorft winnen , Ende fullen die met heure lallen en conditien, te we-
ten oft fy gehouwt fyn , oft fy kinderen hebben , en hoe veel , ende alle an-

dere gelegentheyt noteren ende regiflreren , ende dat overbrengen in handen
van der Wette oft die daer toe gecommitteert fullen fyn ofte worden , om
alsdan voorts t'overleggen ende te groeten wes men wel tot defer faken fou-

de behoeven, welke perfoonen om dit onderfoeck te beth te doen, die van

„ de Weth breeder inltruftie daer toe geven fullen.
'

R 26.
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2(5.

»>

»>

„ Ende fal men furneren een borfe oft fomme van gelde die men verwerven
fal aen de reften van den incominge der Armen voorfz. nu ter tyt onbetaalt

„ flaande , oft met aelmoeflen voor de Arme te bidden ende 'anders om dit

„ werek te beginnen , hoopende dat Godt de Heere gratie ende vervolginge

„ doen fal , dattet tot fynre eeren ende welvaert van alle den volcke voort-

„ ganck hebben fal, ende valt daer inne gebreck , foo fal ick 't felve daer toe

„ leenen om defe Ordinancie te wercke te flellen.

27.:

„ Ende om dat de penningerf van Armen ende miferabele perfoonen nae
Recht gepreviligieert fyn , ordonneere en ftatuere , dat men der voorfz. Ar^
men penningen , goeden oft renten fal mogen executeren by heerlycker exe-
cutien , Ende fal de Rentmeefler dat mogen over alle dorpen des Lants van
Breda alfoo executeren, fonder gehouden te fyne dat dagelycx Recht daer
over te gebruyckene. Ende bevele tfelve mynen Droffaert , Schouteth ea
Schepenen der Stadt ende Lande van Breda fulcx te achtervolgen.

28»

,j Ende roerende de ongeregeltheyt van den armen Melaetfchen ofte Lafa-

„ ruflche menfchen , fal ick daer inne verfien , foo nae gelegentheyt der faken

„ behooren fal.

29i

„ Welcke Ordonnantie Ick by advyfe van dien van der Weth van Breda

„ voorfz. altyts fal mogen vermeerderen, veranderen oft innoveren, alfl my
„ goet en proffytelyck duncken fal nae gelegentheyt des tyts ende der faken.

„ Ende bevele fcherpelyck alle myne OiEcieren , Schepenen ende onderfaten

,

„ ende den genen die tot executie van defe voorfz. Ordonnantie geilelt ende

„ gecommitteert fullen worden , defelve te obferveren ende achtervolgen en-

„ de hen daer in quyten , foo nae Godt , recht ende als voorfz. is behoort.

„ Gedaen tot Breda onder myn hantteecken , den leflen dach Septembris int

„ jaer ons Heeren Duyfent vyff hondert feffendertich.

H. DE NASSAU.

Zedert de voorgemelde oprechting der Aelmoefleniers , zyn 'er van tyd te

tyd eenige nadere Reglementen omtrent de behandeling der Armen gemaackt

,

die door 't verloop van tyden en verandering der faecken in onbruyck geraakt

zyn ; Eyndelyck is , in 't jaar 1692 , de volgende Ordonnantie vaftgeflelt

,

welke heden nog in allen deelen agtervolgt wordt.

Ordre ofte Reglement , waar naa de Gecommitteerden van de Aelmoef-

Jeniers Kamer der Stadt Breda, by frovijict in het bedeylen

der Armen baer precifé /tillen hebben te reguleren.

I.

„ In den eerften , fal het Corpus ofce Leden der voorfz. kamer beflaen uyt

„ den Rentmeefter van den Armen, die alleen fal hebben den ontfanck van

j, alle het inkomen der Armen voorfz. , en twee adminiftrerende Aelmoeffe-

„ niers, mitsgaders fes Gedeputeerden uyt de borgerye, uyt yder Wyck een;

„ Ende fal daer over het opzicht en de direflie Haan aan den Heer Borgemeef-

„ ter in der tyt als Superintendent, met affillentie van twee Heeren Tienraads-

j, man-

I
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„ mannen: zullende deze Heeren hunne vergadering ofte Collegie houden in

„ de kamer van het Oude Vrouwen huys binnen deze Stade , ende zulks allé

„ acht dagen op Zaturdag naa den noen de kloeke twee uuren.

„ De voorfz. Gecommitteerden zullen alle arme Perfoonen , die tot noch toe

„ zyn bedeylt geworden , de voorfchreve bedeylinge opfeggen , tot foodani-

„ gen korten tyt , als fy luyden fullen beramen , fullende de voorfchreve Ar-

„ men , als dan de novo mogen verfoecken tot de bedeylinge weder geadmit-

„ teert te mogen werden , formerende eene behoorlyke Lyfte van alle de aan-

„ genome Armen.

»
„ De ordinaris bedeylingen fulien voortaan op de kamer werden gedaan,
en fal de Man of Vrouw , die bedeylt worden , hare bedeylinge gehoudeö
fyn zelfs te komen afhaelen , doch by ziekte ofte ander ongeval , fullen de
adminiflrerende aangeflelde Aelmoeffeniers zich daer van exa6lelyk informe-

ren, fonder haer buyten dit iets te geven.

»

»5

Ende alle extraordinaris bedeylingen in fiekte ofte ander extraordinarls

toeval , fullen by fpeciale Refolutic van het Collegie moeten werden ge-

accordeert.

„ Voorts en fal niemant tot de bedeylinge werden geadmitteert , ten fy dö
Man met zyne kinderen , ofte daer geen Man is , de Vrouw defelve perfo*

nelyck komt te verfoecken.

<5>

„ De Perfoonen welcke eenige afllftentie verfoecken , fullen by het Colle-

„ gie werden ondervraagt naa de quantiteyt , ouderdom , handtwerck ende

„ winft van haere kinderen : Item wat inkomen fy fyn hebbende van hare

„ neeringe of elders , ende fal foodanigh onderfoeck alle jaeren op nieuws

„ werden gedaen.

„ De Gecommitteerden fullen alle jaeren ende voorts van tyt tot tyt

,

„ goedt regardt nemen op de vermeerdering van de winften der kinderen ,

„ mitsgaders op het affterven ofte ontlaflinge der zelver , als mede op het in-

„ komen , 't gene fy geduerende hare bedeylinge , fyn genietende.

8.

„ Oock en fal aan geen huysgefin , waèr van de Man in het leven is , ende

„ alleen belail is met twee kinderen , eenige bedeylinge werden toegeftaen

,

„ geduerende de Somermaanden , die beginnen met den eerflen Martii tot

„ den laaflen Oftober, ende des winters aan geen huysgefin belafl met een

„ kindt , ten ware nochtans uyt feer preflante noot en redenen.

„ Geen bedeylinge fal oock mogen werden gedaen aan Soldate Vrouwen

,

E. 4 „ wek'
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welcKers mans in andere guarnifoenen ofte in dienft van andere Heeren fynt

n vertrocken

10.

„ De Gecommitteerden fullen niemandc mogen bedeylen , die haer met be-

„ delen erneren , ofte die hare kinderen tot ledig gaen ofte bedelarye hou-

„ den , nemaer fullen dezelve de bedeylinge ontrecken , ter tyt toe fy ha-

„ re kinderen aan handtwercken , oft om goede luyden te dienen , hebbea

„ befteedt.

II.

„ Ende foo de felve Gecommitteerden bevinden , dat eenige van de Armen
„ haar geit qualyck gebruycken foo fullen fy defelve in plaetfe van geit , ver-

„ zorgen met broodt, ofte wel anderfints ganfch affnyden.

12.

„ Soo ymandt van de Armen met onwaerheden de Gecommitteerden, op
„ het examen ofte onderfoecic , komt te abuferen , foo fal foodanige Per-

„ foon ofte Perfoonen aanflonts zyne bedeylinge afgenomen ende onthouden
„ worden.

. ,

osijvr ï3-

„ Voorts foo fullen, geduurende de Somermaanden
, geen andere Perfoo-

„ nen , als oude ende gebreckelycke , ofte wel die gene , die met feer one-

„ reufe familien fyn belaft, mogen werden bedeylt , edoch ten tyde van de
„' Wintermaanden naar dat den noodt bevonden fal worden, en 't felve fal ko-

„ men te vereyfchen.

14.

„ Gelyck de Gecommitteerden insgelycks gepermitteert wordt aen die ge-

„ ne , die de Gecommitteerden komen bekent te maecken , dat ymandt van

„ de voorfchreve Armen een ongeregelt leven leyde, ofte de bedeylinge mis-

„ bruyckte , mitsgaders van de Gecommitteerden qualyck fpreecke , daer voor

„ eenige belooninge te doen naer difcretie van de Heeren Gecommitteerden.

15-

„ Ende worden de Gecommitteerden by defen geauthorifeert ende geper-

„ mitteert de Armen , 't haerder bedeylinge ftaende die een ongeregelt leven

„ leyden , ofte de bedeylinge misbruykten , oock de gene , die de Gecom-
„ mitteerden qualyck bejegenen , cfte van de zelve qualyck komen te fpreken

,

„ met kennüTe van de Heeren DrolTaert,. Burgemeefteren en Schepenen, foo-

„ danig te ftraffen, als naer exigentie fal bevonden worden te behooren.

„ Aldus gedaen ende gearrefteert by de Ed: Heeren DrolTaert, Prefident,

„ Burgemeefter en Schepenen der Scadt Breda, op den derden November 1692.

» (X>^fr j2«Kf) Myprefeitf (^etttv^s getekent)

fisb 39rfi nsf-nigad si'

. f n3 -iKii^rm 'Kïnderhuys.

U,..^OVViSSE,' Griffier.

Wanneer, naa 't overgaan der Stade Breda , in 't jaar 1637, ^^ oefFening

der Hervormde Leere wederom was herftelt, en men tefFens oplettende was

,

om de Gods en Armhuyién in een' bïoeyenden ftaat te brengen , zoo wierdc

,

. onder
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onder andere , bevonden , dat de Aelmoeflenie naeuwelycks konde dragen den
laft van 't onderhouden en beileden der vader en moederloofe Weefen , Von-
delingen , verlate Kinderen , en anderen geen recht hebbende tot 't Borger
Weeshuys. Waarom de Wethouderen, willende daar in tydig voorzien , in 'c

jaar 1639, goedvonden een Huys op te rechten, waar in de gemelde Kinderen
zouden opgevoedt en behoorlycic verzorgt worden. Ten dien eynde wierden

,

op den dartienden van Oogftmaant van 't zelfde jaar, benoemt Jacob Drabbe,
Schepen , D. Ludovicus van RenefTe , Predikant , Daem Janfz , Tienraads-
man en Aelmoeflenier , en Bafliaen Willemfz, Ouderling der Kerke van Breda»
die te gelyck oock, zoo ras het Huys in ftaat zoude gebracht zyn, zouden die-

nen als Buytenvaders , met laft en bevel, om alles, tot vordering van dat heyl-
zaam oogmerck , in een goede fchicking te brengen. Dewelcke dan oock

,

met kennis en goedvinden van den Magiftraet , van de Buytenvaders van 't

Weeshuys hebben gekogt een Huys en Erve, van ouds genaemt het Huys van
Gaellen , ftaande agter de oude Vleyfchhal , omtrent de Keyzers brug , op de
Stads oude Vefte , en 't zelve gefchickt tot een Kinderhuys, op de Inze^ting

en Regel hier onder vermeldt.

In den beginne wierdt dit Huys, voor 't grootfle gedeelte, verzorgt uyt de
middelen en inkomften van den AelmoefTenie of H. Geeft Armen: Doch in 't

vervolg van tyd is het tot dien flaat gekomen, dat het daar van gefcheyden is,

en door de milde giften van Godvruchtige en liefdadige Perzoonen , en verdere
weeckelyckfe en jaerlyckfe inzamelingen , zoo verre heeft konnen beftaen, dat
in 't zelve menigwerf tagtig en meer kinderen onderhouden worden.

Dit Arm Kinderhuys wordt geregeert door vier Buytenvaders , welckers
Vrouwen te gelyck Buytenmoedcrs zyn , die jaerlycks, naa 't veranderen der
Wet, by den Magiftraet uyt de voornaemfte borgeren daer toe verkoren of
aangehouden worden: mitsgaders by een Binnevader en Moeder, aan wie de
zorg der huyshouding, en de opvoeding der Kinderen aanbevolen is.

Ordonnantie en Reglement van V Arm Kinderhuys.

\-'\

I. K A P I TT E L. . ^
"" ' ' "

Van het ffu^gi^lfs,

„ I. Het Huys aen de Keyfersbrugge op de Otide Vefte gekogt van ae
„ Buytenvaders van het Weeshuys , ial van nu voprtaen blyven geappro-

„ prieert ende hebben ende behouden de nSi^xa. vm'^het mmiue opgeregte Jrtn

,) Kinderhuys.
,

,, 2. De Slaepplaetfen fullen in het byzonder gemaeckt ende gehouden wor-

„ den voor de knechtkens ende meyskens elk alleen, dog fy fullen een Eetplaet-

„ fe en Scholé hebben, ten fy het getal foo aanwaflie, dat men anders geraden

,, vonde.

„ 3. Dit Huys fal altyt vry fyn van acchynfen , contributien , en andere

„ Perfonele Jaften.

„ 4. Men fal een Kamerken houden van het Huys afgefondert voor eenige

,, fiecken, dog in befoekinge van de Pefte ofte diergelycke nooden, fullen Te

„ buyten dit Huys gebragt werden.

,, 5. in dit Huys fal een vertreck kamer fyn , daar de Buytenvaders ofte Buy-

„ tenmoeders alle weecken vergaderen , en daar inne een fterke kifte ofte

„ kaffe om boecken
,
papieren en wat meer nodig fal bevonden worden , in te

,, fluyten
, en fullen voor elcken Buytenvadcr flcutelen daar van gemaeckt en

„ haer gegeven worden. .

.

„ 6. Den tuyn ofte hoff fal bezaeyt worden ende beplant , met het gene

„ tot de keuken nootfakelyk is, en fullen de oudfte knegtkens by beurten op

„ fpeeldagen gebruykt Wordêii om den hoff te wieden en klaar te houden. ,

R3 IL Ka-
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II. Kapittel.
Van de Buyteniaders.

„ I, Tot opfigt van dit Huys ende dat daar aan dependecrt fullen akyt wor-

j, den verkoofen vier Buytenvaders.

„ 2. Defe fullen Moorden genomen uyt de gequalificeerfle ingefetenen defer

„ Stadt , het Vaderlandt en de Gereformeerde Religie toegedaan ende getrouw

„ fynde.

„ 3. Defe haere Vrouwen fullen oock gebruyckt v/orden als Buytenmoe-

„ ders , tot opfigt van 't gene de menage , de kleedinge , het linnen en het ha-

„ venen der Kinderen aangaet en foo voorts.

„ 4. Defe Buytenvaders fullen alle weken des Woensdags naa den middag

5, ten twee uyren 't famen komen om te fpreken van faecken dat Huys aen-

„ gaende , tot vier uyren toe , ende met de gebeden de a6lie beginnen en eyn-

„ digen.

„ 5. Alle Refolutien fullen by pluraliteyt van ftemmen beflaan.

„ 6. Alle jaar fullen de Buytenvaders worden vernieuwt ofte gecontinueert

„ volgens het goedvinden van de Achtb: Magiflraet.

,, 7. Een der Buytenvaders fal de aftie der Vergaderinge altyt dirigeren en-

„ de Boeckhouder fyn , namentlyck die daer toe by de Magiflraet en Buyten-

„ vaders verkoren wordt.

„ 8. Die buyten noodt afblyft fal verbeuren tot profyt van den Arme elke

„ reyfe fes fluyvers.

„ 9. Daer fullen drie diftinfle boecken fyn , een tot een Regifter van de

„ naemen van de Buyten en Binnenvaders , en in een byfonder Capittel van

,, de naemen, qualificatien
,
jaeren, afkomften en comportementen der Kin-

„ deren &c: geteykent met A. B. C. &c: , het tweede tot een Refolutie boeck,

„ het derde een Rekenboeck voor den Boeckhouder.

„ 10. Alle jaer fal de Boeckhouder reekeninge doen den 10. Oflober, en

„ fal de eerile Reekeninge gedaan worden den 10. Oétober 1640.

„II. Geene maeltyden fullen ooyt by haer gehouden worden tot lafle vaa

„ het Huys.

„ 12. Al het gene tot welflant van het Huys dient, fal by de Buytenvaders

„ en Buytenmoeders om Godswille gedaan worden.

„ 13. Al 't gene tot den inboel van dit Arme Kinderhuys behoort, fal by

„ den Boeckhouder opgeteekent, en alle jaer vernieuwt worden in het doen

„ van Reekeninge.

„ 14. Alle Reekeningen fullen moeten gedaan worden by quitantien ofte by

„ blyck van Refolutien van de Buytenvaders ofte van de Heeren van de Ma-

„ giftraet.
_

'
• ' -J '!ƒ"•:''

„ 15. Ordinaris fal men betalingêd'oen aan de lieden op de gewoonlyke

„ Vergaderingen.

„ 16. Een igelyck fal -een fleutel hebben van het Huys , ohi daer in te

„ gaen , en te letten op den welflant der kinderen , foo dikwils hy het fal ge-

„ raden vinden.

II I. K A J^izl .
T T E L.

Van den Binnenvader ende Binnenmoeder.

„ I. In dit Huys fal een Binnenvader en Binnenmoeder fyn , van eerlycke

„ Egte lieden fondér kinderen ofte ten minflen niet belafl met kleyne kinde-
„ ren , ook een dienflmaegt.

„ 2. Defe Binnenvader en Binnenmoeder fullen fyn borgers van Breda ende

„ profeffie doen van de Gereformeerde Religie , ende genoegfaem tot dit ampt

„ gequalifïceert , en gecofen worden by de Ed: Agtb: Magiflraat na voor-

„ gaande communicatie met het CoUegie der Buytenvaders.

»> 3- De-
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3. Defe fullen by Inventaris overleveren den huysraet hunlieden toeko-

„ mende , ende fal 't felve in 't boeck van den Boeckliouder worden geinven-

„ tarifeert.

„ 4. Defe fullen ooek hebben, te verantwoorden van allen 't gene het Arm
„ Kinderhuys daer inne is taebehoorende ,

gelyckhet haarJieden by Inventaris

„ is overgeJevert , en by hunlieden onderteykent.

„ 5. Van 't gene by de Binnemoeder tot nootfakelyke minutien en oock

„ voor haar tafel tot behoorlycke nootdruft uytgegeven wort, daar van fal fe

„ aan de Buytenvaders alle maent overgeven fpecificatie^ om haer die onkoflen

„ te voldoen, en het felve by den Boekhouder op den blaffaert te. {tellen.

„ 6. Het ampt van xlen Binnenvadex fal fyn , om de Kinderen op te trecken in

5, lefen , fchryven, cyiFeren, gebeden &c. volgens het byfonder Reglement

„ op de fchoole genomen , en hier agter by gevoegt.

„ 7. Het ampt van de IBinnenmoeder fal fyn op de haveninge der Kinderen

j, en op het linnen, wollen en voorts op de menage in. alles wel te letten, en

,, de meyskens leeren naeyen , fpeldewercken , fpinnen,. huyswerck doen &c.
,, daar van hy en fy elk in haar beroep haar werk fullen moeten maeken, fon-

„ der eenige kinderen van buyten in. te nemen, ten fy met voorgaende con-

fent van het Collegie der Buytenvaders.

,, 8. Defe 'fullen ook' altyt ten dienfle ftaan ende gehoorfaemheyt bewyfen
den Buytenvaders en Buytenmoeders ende hunlieden altyt naa dit Reglement
ende andere haare Ordonnantien hebben te reguleren.

„ 9. En fy fullen daer over met hun beyde in alles van cofl: , drank, vier

en licht, en huyshuer vry fyn, ende daerenboven tot traftement genieten de
fomme van Tweehondert gulden, te betalen alle vierendeel jaars het vier-

de part daer van;, 't welck verfchenen fal fyn , ingaande het eerfte vieren-

deel jaars by vertooninge van fyne A(5le van aejooeminge.,. ende, jden. datum
daerinne geexprefleert» / t:- ,:t anrii'Siij v/i ooS .-

:

»

j>

5>

»>

I V, K A P I T T E L.
.t

Van de Kinderen.

„ 1 . In dit Huys fullen komen alle fodanige Kinderen , die ouderloos ende in

het Weeshuys , nae haer Reglement daer van fynde , niet ontvanckelyck
en fyn.

„ 2. Namentlyck die boven de vyfjaeren ende onder de feftien jaeren fyn

,

„ ofte wat jonger ende ouder naer de bequaemheyt der fodanige, daer van het

Collegie der Buytenvadets oordeelen fal.

„ 3. Defe fullen gekleedt worden bruynblaeuw , de Jongskens met bruyne

„ hoeden ende haire hoedebanden , de Meyskens met fwarte hullen , en alle-

„ mael met eenerley flag van blaeuwe kouffen.

„ 4. Sy fullen altyt op haren regterarm hebben een N met Orangie zyde ge-

„ teekent, dat is iV«^» , overmits ook een goet deel van de aelmoeflen , uyc

„ welke ditHuys nu werd opgerigt, van dit DoorlugtighHuys gefprooten fyn

,

„ en om de Kinderen tot gehoorfaemheyt van dit Huys te gewennen. Sy ful-

len ook aen de bragoenkens hebben een biesken roodt ende wit.

„ 5. In dit Huys fullen eerfl werden ingebracht, die dus lange by de bor-

„ geren ende boeren fyn beftaeyt geweeft , ende fonder difcipline geleeft.

„ hebben.

„ 6. En men fal voortaen niemandt daer in brengen ^ dan met voorgaende

„ kennifle ende approbatie van de Buytenvaders.

„ 7. Die nogh te jongh fyn en tot eenige ambachten nog onbequaem, fullen

„ daer en tuflchen in lefen , fchryven , bidden , en alle Godzaligheyt worden
'„ opgetrocken : Die bejaarder fyn fullen ook op ambachten ider nae fyne ge-

„ legentheyt befladet worden.

„ 8. Alle die op ambachten bellelt worden , fullen in het gilde en jaergelt

vry fyn.

„ 9. Die haer met dieverye oiF anderfints groffelyck, verloopen oft boven

„ ver-

jj

j>
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„ vermaninge en beftrafEnge ongeregelt dragen, fullen geflraft worden naer

„ goedvinden van de Buytenvaders.

„ lo. Die oock d'een d'andere mogte verwyten eenige merkelyke aanfloo-

„ lelyke dingen , van 't gene defe oft gene haere Ouders door de Juftitie mog-
„ te wegens haere misdaden wedervaren fyn , fullen met roeden in tegen-

„ woordigheyt van de Buytenvaders ofte Buytenmoeders gegeeffelt worden.
;

„ II. Sy fullen oock gekomen fynde tot haere jaaren, en haeren koll kon-

„ nende winnen , voor haer vertreck de Heeren van den Magiftraet ende de

j, Buytenvaders bedancken voor de liefde en forge foo verre voor haerlieden

„ gedragen.

5, 12, Sy fullen oock beloven God ende defe Staet getrouw te fullen bly-

„ ven , en met een oock dat fy profefTie doen fullen van defe onfe waere Ge-

„ reformeerde Religie, daer inne fy foo Jange binnens huys geoeffent fyn ge-

„ v/eeft.

. „ 13. In 't uytfetten fal men haer met linnen ende kleederen verfien ter dif-

„ cretie van de Buytenvaders of Buytenmoeders.

„ 14. De oudile ende gefchickfle onder de Meyskens fullen het Huys moe-
„ ten dienen als Keukenmaagden, eer fe daer uyt gaan, een half jaer ofte jaer

„ ter difcrecie van de Buytenmoeders.

„ 15. Men fal by inventaris der Kinderen goet aannemen , waar van het

„ Ufufruft dit Huys fal toekomen tot haer vertreck, als wanneer de hooftftaet

„ tot haer ambacht ofte neeringe daar aan fal volgen , fonder de ingebrogte

„ kleederen ofte diergelycke meubelen , dan wel het ingebragte geit ende

„ Rentebrieven, dan die daerinne fierven , daer van blyven alle mobelen en

„ inboel aan het Arm Kinderhuys.

,, 16. Dien goedt aanbefterft ende daer mede uytgaet, moet voor elk jaar

„ montkollen betalen dertig Rynsguldens.

„ 17. Soo hy daerinne naer 't aanbeflorven goet nog is en fterft , fal 't fel-

„ ve goet aan 't Arme Kinderhuys blyven , of mogen de Vrienden d'eene helf-

„ te van dien trecken , mits betalende voor ider jaar montkollen fes en dartig

„ gulden met de doodt fchulden.

„ 18. By teflament oft anderfints, aen de arme Kinderen iets gemaekt wer-

dende, fal in het uytfcheyden aan de Arme volgen, fonder afbreuck van
voorgaande coflen , ofte anderfints daer 'inne flervende , fullen de Erfgena-

men d'een helft nae haer mogen nemen , mits betalende voor elk jaar mont-
kollen fes en dartigh Rynsguldens met de doodt fchulden.

V. K A P ï T T E L.

Van de School ordere en Kerkgang der Kinderen. *

,, I. Alle morgen fullen de Kinderen des fomers ten fes uyren,en des win-

„ ters ten feven uyren opllaan , en des avonds tydelyk te bedde gaan.

„ 2. En hebbende haer gercynigt en gewaffen te famen komen in de Eet-

„ plaetfe , alwaar by beurten rondlomme van de oudile beginnende , het Mor-

„ gen gebedt met gebogen knien
,
gevouwen handen en blote hoofden fa! wer-

j, den gedaan in tegenwoordigheid van den Binnenvader en Binnenmoeder.

„ 3. Des avonds fal insgelyckx op fekere Wyfe het Avondt gebedt gedaan

„ worden by beurten , en men fal in defe gebeden altyt ook voornamentlyk

„ gedenken fyne Hoogheyt en fyne Doorlugtige familie, ende de Regenten,

}) nae de formulieren daer van gemaeckt.

„ 4. Des morgens nae gedane gebede fullen de Kinderen geoeffent worden

„ op de volgende wyfe.

„ Vooreerfl fal de bequaemlle van de Kinderen elk fynen dagh een Capit-

„ tel in den Bybel met luydcr llcmme voorlefen, en dat tweemael daegs onder

„ het eeten.

„ Ten tweeden. De Meefler fal fe oeffenen fucceflivelyk in driederhande

„ Catechismus , waar van de gedru6le exemplaren hem fullen worden behan-

„ digt ; De eerlle fal wefen voor de iguoranten j De tweede voor de tweede

„ focrt
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-,, foort van Leerlingen ; De derde voor de Catechumenen die wat verder fyn

„ gekomen tot wetenfcliap. En fullen de Buytenvaders dickwils een proeve

„ nemen van het toenemen der Kinderen in de waere kennifle der Godfalig-

j, heyt.

,» Ten derden , foo fal de Meefter de Jongskens onderwyfen in lefen en

„ fchryveu en fondamenten van de Chrifhelyke leere van buj'ten te leeren
,

„ en dat van agten tot elven , en des naamiddags van een uur tot vieren.

„ Ten vierden , insgelyks fal ook gedaan worden by de Binnenmoeder ten

„ aenfien van de Meyskens , met naien , fpinnen , fpeldewerken en foo voorts

,

„ die men tvat langer op haer werck, nae gelegencheyt van jaeren, faLhjou-

„ den , foo als van tyt tot tyt de Buytenvaders fuUen goedvinden.

„ Ten vyfden,fy fullen ook forge jdragen , dat die op de ambachten gaan,

„ tydelyk op hare ambachten mogen gaan , en des avonts tydelyk wederom
„ thuys komen , en oock tuifchen tyde, en op Sondagen die oefFenen in. Gods

„ Woort en Catechifmus.

„ Ten fesden. Niemant fal mogen uytgaan fonder eonfent van den Binnen-

„ vader , nogh bayten trecken , nog 's nagts uytblyven , fonder eonfent van

„ de Buytenvaders of Buytenmoeders.

„ Ten fevenden , De Binnenvader fal fe Sondaegs en op andere Feell, Bid

„ ea Dankdagen tweemaal in de Kerke brengen voor en na de middagh twee

„ en twee in ordere. Eerfl de Meyskens, daer nae de Knechtkens, en nae

„ de gedane Predicatie de Texten en de gefongene Pfalmen doen naeleefen

,

„ en des avonds catechiferen , om alfoo de jonge jeucht vafl te maeken in al-

„ Ie de fundamenten onfer Chriilelyke Rehgie.

„ Ten agflen , de Kinderen fullen tweemaal in de weeke fpeeldagen heb'

„ ben
,
gelyck in andere Scholen , en bmiiens huys , in de plaetfe daer toe bc-

„ quaem fynde , haer vermaacken met eerlycke exercitien.

„ Ten negenden. In de Kerk fullen fe een byfondere plaetfe hebben , om
„ toe te luyfleren met ftüligheyt ende eerbiedigheydt op de Predikatien.

„ Ten tienden , Sullen fe ook op hare beurten de Catechetifche vragen
opentlyck beantwoorden in de Kerke Gods alhier.

„ Ten elfden. Voorts als van eenige Ingezetenen dit Arm Kinderhuys iets

word gemaeckt , foo fullen de Kinderen de lichamen ofte lycken van fooda-

nige ter aarde vergefelfchappen , en voor aan gaan twee en twee , en dat

in het bywefen van de Binnevader , 't welck oock altyts plaets fal hebben
in het affterven der Buytenvaders en Buytenmoeders.

I)

VI. Kapittel.
Van het Regle?nent der Taejfel en Keuken^

„ I. De Buytenmoeders fullen alle weeken eens des naemiddags by een ko-

„ men , en letten en beforgen alles wat tot de meefte menage des Pluys en vor*

„ dering der Kinderen , in het byfonder der Meyskens , llrecken en dienen

„ magh.

„ 2. Ende fullen voorts, tot naeder order en gelegentheyt van tyt ende \'oor*

„ val van faecken , de Buytenvaders foodanige andere Wetten ende Regle-

„ menten mogen ordineren, als fy bevinden fullen te behooren; behoudende

„ aan haar de interpretatie, additie ende diminutie van de felve.

Militair Hofptael.

Vermits de Wethouderen der Stadt Breda , van tyd te tyd , ondervonden

,

dat by gebreck van een Gafthuys , veele ziecke en gekwetfte Soldaten , die toC

dien tyd toe , in hutten en andere diergelycke plaetzen gelegt wierden , door
't ontbeeren van genoegzame hulp en toezicht , meerendeels verloren gingen

,

hebben zy hen, in 't jaer 1640, by de Algemeene Staten vervoegt, met ver-

zoeck , dat aan hen lieden mogte verlof vergunt worden tot 't doen van een

S col-
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collefte of inzameling van vrywillige en liefdadige giften ter oprechting vaa
diergelyck Gaflhuys. Welkers toeflemming , mitsgaders brieven van voorlchry-

ven aan de Staten der byzondere Landfchappen verkregen hebbende , zoo zyn

tot het doen dier inzameling afgezonden Jacob Drabbe , en D. Chriftianus Lo-
fecatius , Schepen en Predikant te Breda. Die dan oock zoo van zyn Hoog-
heid den Prins van Oranjen, de Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt,

Utrecht en Vrieflandt , verfcheyde Steden en Leden van dien , als mede .van

eenige byzondere liefdadige perzoonen , binnen en buyten de Stadt, indejaa-

ren 1640, 1641, 1642 en 1Ö43 , ^^"^ genoegzame fomme geks hebben ver-

zamelt , om met 't gene deswegen door 't geraeene Landt verflreckt is , het

gemelde Gaflhuys te konnen opbouwen.

Ten dien eynde wierdt van Stadswegen aangewezen een zeker ledig Erf,

gelegen aan de Stads oude Vefle , ten Oollen van 't Borger Weeshuys , alwaar

't zelve, in 't jaar 1644 , is gebouwt , en met een groote Zaal en andere ge-

macken, tot gerief der ziecke en gekwetfle Soldaten, voorzien.

Dit Gaflhuys
,
gemeenlyk het Militair Hof^itael genoemt., wordt befliert

by drie Regenten , van welken de Buytenborgemeefler het hooft is , die jaar-

lyks by den Magiflraet uyt de voornaemfle borgeren worden aangeflelt of
wel aangehouden. Als mede by eenen Binnenvader , aan wien de huyshou-
ding , verzorging , en 't onderhoudt der ziecken of gekwetflen aanbevolen i«.

Boven dien wordt nog, tot hulp en genezing der gemelde ziecke en gekwetfle
Soldaten , door den Magiflraet in dit Gaflhuys beflelt een ervare Arts en Heel-
meefler, met de verdere bedienden daer toe betreckelyck.

Aan dit Gebouw flaat het Theatrum Anatomicum of de Ondleedkamer , waar
op de Hcelmeeffcers hunne gewoone Vergaderingen houden , en alwaer men
verfcheyde fraeye flucken der Ondleedkunde zien kan.

IX. H o o F T S T U K.

Gedenkwaerd'tge Zaecken h'tnnen de Stadt en '/ Landt van
' Breda voorgevallen.

DE Stadt Breda heeft veele rampen en ongelucken, zoo van Brandt, als van
Peft en Oorlog , zedert veele jaaren herwaerts , moeten ondergaan

,

waar van wy voorgenomen hebben een kort verhael te doen , meefl getrocken

uyt de Afteboecken en Regiflers der Stadt, voor zoo verre men die heeft kon-
nen naagaan , doordien veele zaecken tans onbekent zyn , eensdeels wegens
't gebreck van goede Schryvers , ten anderen , om dat de Stads oude Schriften

en Gedenckflucken , in den grooten Brandt van 't jaar 1534, met 't Stadhuys,

tot eene onherflelbare fchade, door de vlamme vernielt zyn. Vervolgens zul-

len wy opgeven al 't gene merkwaardigs binnen de Stadt en 't Landt van Bre-

da , of daar omtrent , is voorgevallen.

Giudhoe- In Lentemaandt 1489 , kwam Heer Jan van Naeltwyck , met een grooten
venKron: drom krygsvolks , van Rotterdam naar Geertruidenberg afzacken , om die
°

'
^'^^ Stadt daar mede te beleggen , welke hy oock innam , en zich daer in flerk ver-

fchanfle. Die van Dordrecht en Schiedam zulks vernemende , togen aanflonts

met alle hunne macht derwaerts , om hem van daer te verdryven; maar den
aanflag mifluckt zynde, vielen zy in 't Landt van Breda, allezints met rooven
en pionderen veel wanorden bedryvende : Weshalven Jan van den Wyngaer-
den , DrofTaert van Breda

,
genootzaekt wierdt de Landzaten by een te tree-

ken, met welke hy tegen die Roovers optrock, en naa eene fcherpe fchermut-

zeling, eenigen van hen verfloeg , en verfcheyde gevangenen binnen Breda
bragt , die hy meefl alle liet onthalfen. Kort daer naa ontruymde Heer Jan
van Naeltwyck de Stadt Geertruidenberg by verdrag , mits daar voor genie-

tende eene goede fomme getts, Avelke die van Breda opfchoten , om dat zy
vrees-
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vreesden groote fchade en verwoefling te zullen lyden van 't Krygsvolck , 't

gene de Hertog van Saxen by een zamelde , om Geertruidenberg daar mede -te

befluyten.

Op den zeven en twintigften van Oogflmaandt 1490, branden binnen Breda

af, de Tolbrugllraet , de Viflcherflraet , de Havermarckt, de Vifchmarckt,

en dus het derde en befte gedeelte der Stadt ; zoo als de brieven van kwyt-
fchelding van negen jaaren Bede , door Keyzer Maximiliaen , ten behoeven
der Stadt Breda verleent , te kennen geven.

In den jaare 1515, begon binnen Breda de Pefl: zeer fterk te woeden , en
ruckte in korten tyd veele borgeren en inwoonderen weg. Zedert dien tyd

,

tot den jaare 1J39, is de Stadt daar van nooyt bevryd geweeft , maar den
meeften tyd zoo jammerlyck geplaagt, dat die, als verlaten, van alle menfchen
gefchuwt wierdt. Ondertuflchen openbaerde zich aldaer , in 't laatft van
Herfftmaandt 1539, mede de nieuwe ziekte, die men noemde het Zweeten

,

of de Engeifche ziekte , M'^elke insgelycks veele menfchen wegfleepte.

Een vry grooter en droeviger ongeval moeft de Stadt Breda ondergaan op
den drie en twintigften van Hooymaandt 1534, wanneer omtrent negen uuren
voor den middag aldaer , byde Kapel van St. Jan een hevigen Brandt ontftont,

die, door gebreck van behoorlycken tegenftant, met zulken gewelt voortging,,

dat binnen weynige uuren bynaa dartienhondert huyfen door de vlamme ver-

teert wierden, en daar onder de Kapel van St. Jan, de Kercken van 't Gaft-

huys , en van 't Swarte Sufteren Kloofter , de Kapel van St. Wendelin , de ge-

bouv/en van 't Kloofter van St. Katarinen Dal , behalven de Kerk en de Slaep-

plaetzen , mitsgaders het Stadhuys , en daar in alle de Archiven en oude Ge-
denkfchriften , uytgezondert eenige weynigen , zoo dat 'er niet overbleef dan
alleen de groote Kerk , met omtrent hondert en feftig huyfen. Van dezen

Brandt vind men in de Stads Regifters het volgende aangetekent.

„ In dit jaar xv<^ xxxiiij den xxiij in Julio is gebeurt een grooten Brandt te
'^f",^'^

„ Breda, die began omtrent St. Jans Cappelle in de Veterftrate , ende daer me- ux: A,

„ de verbrande de Veterftrate, en de Ridderftrate , Eyndftrate, Steenbrug- ' '

„ ftrate, tot Otte van Bruheze Wed:, ende Philips Peters Heeren huyfingen,

„ ende tot M"". Symon de Wefalia in de Waterpoortftrate , Karftrate , Kerk-

„ ftrate tot de Maan toe , Cortebrugftrate , Langebrugftrate , tot Lambregt

„ Ygrams huys , ende tot Jans van Overacker huys toe. De Merckt ende 'c

„ Kerkhoff tot de Kerke toe , ende aan de andere fyde tot de feven Sterren

„ toe , de Katerftrate van de Gafthuys poorte af, tot de Sufterkens in Valc-

„ kenberge , tot M"". Zeger Cobbelgiers huys toe Medijyn , nu Don Pedro

„ aan de Nieuwftrate aldaer , ende daer toe Everts van Wiflchels huys was

,

„ Jonk''. Wynand Maflchereel Wed. huys , M''. Peter Wolfgancx huys, tot

„ Wynants van Buyten huys toe , de Gafthuysftrate , Molenftrate , 't Gaft-

„ huys eynde , en de Doelftrate tot der Haenberchs huys toe aan de Weftzy-

„ de , ende tot Anthonis Godertfz Sprenkels huys toe aan de Ooftzyde.

En alzoo men beducht was , dat de borgeren en inwoonders , die met hunne
huyfen allen huysraed , en gereedfte middelen verloren hadden

, gebreck zou-

den lyden, zoo is, inallehaeft, broodt en bier van Dordrecht ontboden , en

ie fcheep aangevoert.

In zekeren Vrydom van den Geervlietfen Tol, van 't jaar 1552, word van
den gemelden Brandt dus gewaagt : ,, Mits den grooten Brandt, daer mede
„ de Stadt in Julio 1534, meeft al verbrant was , ten eynde dat men de bor-

„ geren by malkanderen zoude houden , en oock op dat de Stadt weder opge-

„ timmert zoude werden , heeft Keyzer Karel aan die van Breda vrydom ver-

„ gunt van den Tol van Geervliet voor den tyt van agtien jaaren. " In een
andere Vrydom , van 't jaar 1562, ftaat aldus: „ Die van Breda hebben a?

„ 1534 een onverwinnelyke defolatie geleden by den fubiten Brandt, waer

„ door meer dan drie vierden van de huyfen van de Stadt met alle hare fub-

„ ftantien afbranden , en zedert door de langduurige fiekte van Peft enz.

Op den vyf en twintigften van Oogftmaandt 1540, kwam Keyzer Karel de

V., naa dat hy zyne Landen van Hollandt en Zeelandt hadt bezichtigt, te Bre-

da , alwaar hy van Reynier Prins van Oranjen , op 't Kafteel gehuysveft , en

twee dagen zeer heerlyck onthaelt wierdt.
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In 't jaar 1542, hadt zich Meerten van Roflum, verzelt van de Heeren van
Longueval en van WelJe , met een Jeger van vyftien duyfent mannen , vyand-
lyck te Ooflerwyck , Tilborg , en Gilze nedergeflagen , en verbrande het

Dorp Alphen : En als men vreefde , dat hy het op Breda gemunt hadt , liet

Reynier, Prins van Oranjen, all' 't Krygsvoick, uyt zyne Landvoogdye van
Hollandt, lichten en te Breda by een brengen. In de Stads Schriften vindt men
genoemt de Kapiteynen Lubert Tiurck en Struys met hunne Voetknechten , en
tien Vaandelen onder den Overflen Biarmannia. Prins Reynier bemerkende,
dat de Vyanden een aanflag op Antwerpen hadden , toog met 't gemelde Krygs-

voick , waar by hen zyne Leenmannen en veele jonge Gezellen gevoegt had-

den , met alle Ipoed derwaerts , flerk zynde omtrent drie duyzent mannen te

voet , en vierhondert te paert. Meerten van Roflum middelerwyl 't Kafteel

van Hoogfl:raten vermeefl:ert hebbende , fioeg aldaer zyn leger neder, en van
den Optocht des Prinflen van Oranjen kondfchap bekomende, is hy den-

zelven op den weg voorgekomen , en heeft te BrafTchaet , op de volgende wy-
ze , een hinderlaag gelegt. Hy liet zyn Voetvolck achter de heggen op de ac-

kers nederleggen, de Ruyterye fl:clde hy bedeckt achter een Ivafl:eel, en deed
vierhondert zwarte Deeniche Ruyters hen , buyten de heyningen op de hey-

de, vertoonen. De Prins viel met zyn Voetvolck aanfl;onts op die Ruyters
aan , welke langs de Braflchaetfche llract binnenwaerts in 't landt te rug wyc-
kende , door den Prins met de zynen tot in de Hoeven vervolgt wierden;
waar op de Vyanden , in de hinderlaag leggende , fchielyck opfl;oven , de aan-
vallers van alle kanten omringden , en ze teenemael overhoop fmeten. Men
rekent , dat 'er omtrent een duyzent Voetknechten gefneuvelt , en twee duy-
zent gevangen zyn. De Prins is het met 't meerendeel der Ruyterye binnen
Antwerpen ontkomen. Deze nederlaag gefchiede op St. Jacobs dag.

Willem de I. , Prins van Oranjen , wierdt op den negen en twintigfl;en van
Lentemaandt 1552 , als Heer der Stadt en Lande van Breda, gehuldigt , van
welke plegtigheid het volgende in de Stads Regifl:ers aangetekent is.

„ Myn geneden Heer , Heer Willem Prince van Auraingien , Grave tot

„ NaflxDUjHeer tot Breda, is binnen der Stadt van Breda gehult op den dinsdag

„ den XXIX in Meert anno xv<= lij , Ludix ftyle. Ende de Onderzaten in groten

j, getale verfaamt fynde hebben fyn Geneden yerfl: huldt en eedt gedaan, foo

als Heer Jacop Tferaerts , Ridder , Drofl!aert der Stadt en 's Lants van Breda
dien den Ondcrfaten geflaeft heeft in 't cort. Ende dairna is Myn Heer den
Prince van Auraingien door den Droflaert voirfz: voorgelefen den eedt in

forma , foo die ftaec befchreven , mutando primam prfonam in tertiam , te we-
ten , Myn genaden Heer den Prince van Auraingien gelooft en fweert , dat

fyn Genade alle poorteren en Ingefetenen &c. Ende myn Genade Heer
voirfz. heeft foe den eedt gedaan. Prefent aldaer oock Myn Heer van Elde-

J.
Corput Borgem"" , Aerts , Buyfen , Ghoris , Lier , Wouwer , Vier-

n

j>

J5

5> ren

linck Schepenen, ende veel andere luyden , dienaren, Poorteren en ingefe

„ tenen van de Stadt, en veele Gecommitteerden van de dorpen. Ende is

„ geboort met den flach van elff uuren op ten middach. Op de felve tyt was
„ myn genad: Vrouwe de Princefl'e ende hare Vrouw Moeder met honne Sta^

„ te oyck op ter Stadthuys. Giek was de Heer van Champaigny by myn
„ Genad: Heere.

Alle deze hooge Perzoonen en meer anderen wierden door den Magiflraet

des middags op 't Stadhuys , aan negen byzondere Tafelen zeer prachtig ont-

haelt. Voor 't Stadhuys wierdt groote viering gedaan , en onder andere hadt
men aldaer een fchoone vercierde Zuyl geplaatfl , waar uyt witte en roode w^-n
fprong. Ter gelegentheid dezer huldiging wierden van wegen de Stadt en 't

Landt van Breda, aan den Prins, twintig duyzent gulden gefchoncken , in wel»
ke gift de Stadt een derde droeg.

Op den twaalfden van Louwmaandt van 't gemelde jaar , zyn door een zwa-
ren Scormwindt uyt 't Noordweflen , alle de Polders , tuflxrhen Antwerpen en
Bergen op zoom, ingebroken, en fl:ont de Vloedt, binnen Breda, op de groo-
te Marckt tot aan den Bornput, en rondom het Kerkhof.
Naa dat Keyzer Karel de V. , op den vyf en twintigflien van Wynmaandc

'i^SSSi de regeering zyner Landen aan zynen zoon Philips , met groote pleg-

tigheid



VAN BREDA. /. Boek. IX. HoopM- Hi.

tigheid , te Bruflel , hadt afgeftaen , zoo'wierdt dezelve in alle de Brabantfche

Sceden, als Hertog van Brabant gehuldigt. Onder andere kwamhy, den
twee en twintigften van Herfftmaandt 1556, te Breda, en ontfing aldaar op
't Stadhuys , met veel pracht en ftatie , den gewoonen eedt van hulde en
trouw. Ten aanzien dezer inhuldiging verkreeg Koning Philips van de Bra-

bantfche Steden , tot een gefchenck , Agt en feflig duyzent gulden , boven
en behalven de aanmerckelycke giften, door de byzondere Steden aan hem
gedaan.

In den beginne van 't jaar 1565, wanneer de Koning van Spanjen de harde
beveelen omtrent den Hervormden Godsdienfl, de invoering der Inquifitie,

met het aannemen der nieuwe BifTchoppen en de inzettingen der hooge Kerk-
vergadering van Trenten , op 't alderlïrengfle deed uytvoeren , en deswegen
VeeJe belydcrs van den Hervormden Godsdienfl ten viere gedoemt wierden j

Zoo is te Breda , door toedoen van Lodewyk Graef van Naflau , en van Phi-

lip van Marnix, Heer van St. Aldegonde , de eerfte bycenkomil: gehouden
van omtrent vierhondert misnoegde Edelen, alwaar de eerfte hant gelegt

vvierdt aan 't Verbondt , uyt kracht van 't welke vervolgens , op den vyfden
van Grasmaandt van 't zelfde jaar , door de gemelde Edelen , het alom beruchte
Smeekfchrift , aan de Hertoginne van Parma, Landvoogdefle der Nederlanden,
in haar Plof te Bruflel , is overgegeven. .

Den twee en twintigflen van Oogftmaandt 156Ö, gefchiede te Breda de
Beeldflormerye , die twee dagen , en twee nachten aldaer met veel hevigheid

en wanorder gepleegt wierdt. En vermits , door de groote drift van 't Volck

,

de Overheden niet in flaet waren , om die onbehoorlykheden en geweldena-

ryen te weeren , en men egter bezorgt was , om allen oploop en beroerte langs

de llraten voor te komen , en de Vrede en eendracht tuflchen de borgeren en
inwoonders te bewaren, zoo wierdt by den Magiltraet, met de Raedsluyden ucfd. der

des Prinflen van Oranjen befloten, dat men van wegen den Prins, op Stads stadt £rf

kollen, zoude in dienfl nemen vyftig perzoonen, die de Officieren der Jufti- '^"^

tie , binnen de Stadt , zouden byllaan , om recht en gerechtigheid te handha-
ven in alle borgerlycke en halsflraifelycke zaecken, en alle gewelt daar tegen
te fluyten : Maar aangaande den Godsdienfl , dat men een iegelyk by den zy-

nen zoude laten. Dienvolgende heeft Govert van Haeftrecht , Heer van
Druynen, Schoutet van Breda, de gemelde knechten, zoo te 's Hertogenbofch

,

in de Langellraet , als elders, aangenomen, welke, geduurende die onluflen,

eenigentyd gedient hebben.

Daar naa is Prins Willem , voorziende het nakende onweder , op den elfden

van Grasmaandt 1567, van Breda naar Duytflandt vertrocken, tot groote

droefheid zyner Onderzaten : Naa wiens vertreck de Heer van Schouwenborg
de Stadt Breda , voor den Koning van Spanjen , in 't bezit nam , en door den
Magillraet de volgende Afkondiging deed doen.

„ Men doet kundigen van wegen myne Gen: Heer den Prince van Oran-

„ gien en deze Stadt Breda, eenen ygelycken, dat alle Vagebonden , Ballin-

„ gen, Minifiers, Predikanten van quade Se6len , Apoflaten, en dyergelycke

„ perfoonen den Gemeynten hynderhck wefende, die hoofden ende Au-
„ theurs van der brekinge van de Beelden , Altaren en Kercken , oyck de hand-

„ dadige , metgaders de gene die hen hebben laten innefchryven , en in het

„ velt wapenen tegens zyne Maj'= hebben gedragen of genomen, hen begeven

„ hebbende in dyenfl buyten Steden van eenige Heeren der Co: Maj"^ contra-

„ rie wefende en contrarierende de Placaten van wegen zyne Mzj'^ gepubli-

,, ceert , hen vertrecken tufTchen nu en donderdag naeflkomende ten xij uren

„ voor noene uyt defer Stadt en Lande , op te pene van metter coirden en gal-

„ ge gellraft te worden. Aldus gepubHceert Martis xiij May xv<= Lxvij
,
prefent

„ Schoutet, Wouwer, Broek, Montens , Wyfvliet.,,

Waar op de langdurige inlantfchc Oorlog gevolgt is, die geene Stadt der

Nederlanden zoodanig getroffen en gefmert heeft , als de Stadt Breda , gelyck

uyt het volgende verhaal blycken zal.

Den twintigflen van Sprockelmaandt 1568, isPieter van Quaderebbe , Heer
vanBerchem, Meyer van Loven, te Breda gekomen als Stadvoogd , en als

Afgevaardigde des Konings van Spanjen, om de Stadt en 't Landt van Breda

S % in
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in beflag te nemen , die op den twaelfden van Zomermaandt den eedt van ge-

trouwigheid ontfing, naa dat, op den elfden van Bloeymaandt te voeren, al-

daer in bezetting gelegt waren twee Benden Italiaenfchc Ruyteren van Ca-

millo de Gonzaga Graef van Nivellaro, en van den Graef van Sc. Sigondo.

RTl itr Hy brantfchatte de Stadt, die vervolgens eene goede fomme geks aan den

Stldt Brt. Koning moeft opbrengen. Hy befchreef mede de Dorpen der Baanderye

,

da. ' ten eynde zy genoegzaam volck zouden bezorgen , om aan de Wallen te werc-

ken , en dwong de Stadt aan ieder arbeyder anderhalven ftuyver daags te

betalen.

Op den fesden van Hooymaandt daar aanvolgende , kwam de Hertog van

Alba zelf binnen Breda, verzelt door veele Grooten en Edellieden , om van de

Stadt, in den naam des Konings, bezit te nemen, op wiens aankomfl de

groote kloek geluyd , en van wegen de Stadt openbare vreugde bewyzen en

vieringen gedaan wierden. Naa deszelfs vertreck wierden aldaer de Brieven

van kwytfchelding afgekondigt van den volgenden inhoudt.

„ T>on Fernando Alvares de Toledo , Hertoge van Al-
„ VA, en Stadthouder, Gouverneur , enCapteyuGnacl.ïSc:

„ Lieve ende Beminde , Alfoe wy boven alle faken begheren ende zougken

„ alle goede middelen , om een eynde te maken van de Proceduyren opt feyc

„ van den voirleden turbelen , Ende dat men nochtans zonder quaet exempele

„ ende confequentie nyet en can diffimuleren metten ghenen die van der Ligue

„ en Confederatie van den Edelluyden geweefb hebben , metten M^elken wy
„ nochtans befien ende adviferen zullen te gebruycken van particuliere gracie

„ ende pardon, zoo verre zy 't felve verdienen, en datter alfulcke concurrentie

„ van redenen zyn, dewelke ons moveren moegen hun de voerfz. gracie te

„ verleenen , ende dat op de conditie hier naer verclaert. Verfuecken wy
„ u daeromme, ende nyettemin van wegen ons Heeren des Conincx ordine-

„ ren, Dat gy terflont nae den ontfanck van defen, doet uytroepen ende

„ publiceren alomme binnen de Stadt van Breda , daar men gewoinlyck is uyt-

„ roepingen ende publicatien te doene , Dat alle de ghene die nyet en zyn ge-

„ bannen, verloopen , oft latiteren , maar altyt fyn jegenwoordich geweefl

5, ende althans jegenwoordich ende prefent fyn , hen vindende belaft ende

„ befwaert van geweefl te hebbene van den voorfz. Geconfedereerden als on-

„ dertekent hebbende zeker gefchrift by hun genoemt het Compromis oft de

„ Supplicatie geprefenteert den vyfflen van April int jaar 1565, oft eenige

„ andere rolle , billiet , oft dyergelycke , daer by zy hen getoocht ende ge-

„ declareert hebben te wefen van de voorfz. Aliantie ende Confederatie, zy

j,
gehouden worden hen te prefenteren in perfoone oft by Procureur voer ons,

,5 oft die van onfen rade daer toe gedeputeert binnen dertich dagen na de pu-

,, blicatie van defen , om aldaer te verklaren ende lyden al 't gene dat in de-

„ fen voorleden mach wefen, zonder yet daerinne te verfwygen, met at-

„ teflatie gepafTeert voer CommilTariflen opt feyt van den turbelen aldaer oft

„ in hun affwefen voer die Weth ter plaetfe wefende , Doende oock genoeg-

„ famelick blycken, dat zy onlë Moeder der heyliger Kercken gereconci-

„ lieert zyn , om dezelve reconciliatie gefien , van fyne Maj'. oock te moegen

„ vercrygen gracie en pardon , op pene , indien zy binnen den felven tyde

j, ende termyn nyet en verfchynen oft compareren , en zullen ten gheenen ty-

,, de in gratie ontfangen worden, maer zal tegens hen in alle rigeur ende

„ ftrangheyt van Juflicie gehandelt ende geprocedeert worden, als Aveder-

„ fpanningen ende Vyanden van zyne voirfz. Maj^ ende zyne Landen. Ordonne-

„ rende ende bevelende daer en boven die van der Weth om dezelve te laten

„ uytroepen ende publiceren , dat de voirfz. uytroepinge gedaan zynde , zy daar

„ van behoorlycke Aête maken met declaratie van den dach, maant en jaar,

„ dat de voirfz. publicatie gedaen zal zyn geweefl , ende dezelve ons over-

„ zeynden in alder vliet , ende neerftighey t , ende zoe haefl 't zelve doenlyk
werdt.

„ Lieve Beminde, onfe Heere God wil u hebben in zyne heylige bewaringe.

„ Van

})
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„ Van'tsHertogenboflche den xxiiij Augufti a° 1568. (0«(^fry?o«';).Uytgeleren

„ ende gepubJiceert alhier tot Breda ter puyen af op ten Sondach den vyfften

„ dach in September anno xv^ Lxviij, prefent Keefle! Stadhouder ,- Wouwer

,

„ Vioet, Borgemrs , Broeck , Montens, Wyfvliet, Jooft Corneliflei;! Schepe-

„ nen , by my, (f» 'was ondertekent:^ C. Werck. ,,

En dewyl de voorgemelde Brieven onder zoo veele bepalingen gegeven wa-
ren , dat niemandt deswegen zeker vs'-as, zoo zyn veele borgeren en inwoon-
deren , den Hervormden Godsdienfl belydende

, genootzaakt geweefl de Stadt
te verlaten, en elders veylige fchuylplaetzen te zoecken. Zedert is de Stade
met zwaare bezettingen van Krygsvoick , zoo van de Benden te voet van den
Graaf van Reulx,, Liqiies

,
Julian Romero , Graaf Hannibal , Fugger en an^

deren , als die te paard van Don Bernardin de Mendoza en Pedro de Taffis

Spanjaerden, mitsgaders van Niklaas Vafta, en Jan George MafTuca Albanoi-

fen, overlafl geweeft , voornamentlyck, ftaa dat 't Volck des Prinfen van
Oranjen , op den laatilen van Oogllmaandt, de Stadt Geertruidenberg hadt
ingenomen.

Peter van Quaderebbe, op den vyf en tvs^intigflen van Zomermaandt 1570,
in 't overgaen'van Dordrecht, werwaerts hy ais Stadvoogd verzonden was,
an 's Prinfen Krygsvoick gevangen zynde , die daarnaa te Buren in de gevan-
genis flierf , wierdt Adriaen d'Eftournel , Heer van St. Remy , van den Her-
tog van Alba, tot Stadvoogd van Breda aangeilelt. Geduurende wiens be-
wind , die van Breda een aanflag fmeeddeh , om de Niervaert by verraffing te

vermeelleren , ten welken eynde zy , onder 't beleid van N: Blommert , eeni-

ge fchepen uytnifledcn, om ze in dien tocht te gebruycken. Deze fchepen
Honden op ftapel en wierden gebouwt op 't Nonnenveldt , doch waren zoo
groot gemaekt , dat zy onder de Ginnekensbrug niet konden doorvaa-

ren ; Waarom dien tocht agterbleef , en men daar van fpotswyze dit Liede-

ken zong:

Hebt dy niet op de Klundert geweeft

Mette Bredafche Vlote^

Je hebber geweefl ie en com er niet meer
,

Je luierd bynaa doorfcboten.

In 't jaar 1575, is er binnen Breda gehandelt wegens den Vrede tuflchenden £^. ^^n
Koning van Spanjen, en de Staten van Hollandt, Zeelandten andere Bondge- Mtterm

nooten. De Heer van S' Aldegonde hadt met den Pleer van Noircarmes ^^d^'']-

reeds in Lentemaandt 1574, en vervolgens de Heer van Champigny met Ka- ^'^'^21

rel Boyfot Landtvoogd van Zeelandt, in Zomermaandt daaraanvolgende , ver-

fcheyde onderhandelingen deswegen gehouden. Waar door eyndelyk wierdt

te wege gebragt , dat de Groot Kommandeur van Kaflilien te rade wierdt •

D"" Elbert Leoninus, onder vry geleyde, naar Hollandt te zenden. Welke, op
den agtienden van Wintermaandt te Delft aankwam , en met den Prins van
Oranjen , en de Afgezondenen der Staten beraamde den Vredehandel te Breda
voort te zetten. Ten dien eynde wierden derwaerts , van wegen Keyzer Maxi-
miliaen, als Middelaars

,
gezonden de Graven Gunter van Swartzenburg , en

Philip van Hohenlo, de eerfle gehuuwd met de Sufher , en de ander met de doch-

ter van Willem Prins van Oranjen, Van wegen den Groot Kommandeur van
Kaftilien , in den naam des Konings van Spanjen , verfchenen aldaar N. de

Lannoy, Graaf van La Roche, de Heer van Raflegem , Stadvoogd van Ryf-

fel,^^ Arnout Sasbout, Kancelier van Gelderlandt , M'. Karel Suys , Voorzitter

van 't Hof van Hollandt, nu de Spaanfche zyde houdende, en D'' Elbert Leoni-

nus ; En van wegen de Staten van Hollandt, Zeelandt en verdere Bondgenoo-
ten kwamen aldaer Arent van Dorp , Karel Boyfot , Landvoogd van Zeelandt

,

Philip van Marnix Heer van S' Aldegonde, Willem van Zuylen van Nyevelt

Schout van Dordrecht
, Jacob van der Does

,
jan Junius de Jonge , Stadvoogd

van Veere, M''. Adriaen van derMyle,enM''.Paulus Buys Voorfpraak van Hol-
landt. Deze vergaderden voor de eerfle mael te Breda op 't Stadhuys , den

tweeden van Lentemaandt 1575. Wanneer van de zyde des Prinfen en der Staten

deze drie punten voornamentlyck aangedrongen wierden: i.Hetvertreck van 't

Spaanfdv
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Spaanfch en ander vreemd Krygsvolck uyt de Nederlanden ; 2. Het intrecken der

ftrenge beveelen tegen den Hervormden üodsdienft
; 3. Het beroepen en vergade-

ren der Algemeene Staten. De Spaanfchen toonden uyterlyck groote genegentheid
tot den Vrede, doch zochten alleen tyd te winnen, en brachten ten dien eynde
verfcheyde uytvluchten voor den dag , die telkens by die van Hollandt bon-

dig wederlegt wierden : zoo dat de Graven van Swartzenburg en Hohenlo be-

merkende, dat er, niettegenftaande allen hunnen aangevi^enden arbeyd , niets

gevordert wierdt , befloten van daer te vertrecken ; 1'en wfelcken eynde zy

,

op den fesden van Grasmaandt , in de Zamenkomft , van de overige Afgezan-
ten affcheid namen , onder ernftige betuygingen van hun leedwezen , dat zy ,

door de bemiddeling des Keyzers , tot hcrflclling der rufle in de Nederlanden

,

niet 't minfle hadden konnen toebrengen. Naa het vertreck dezer Gezanten

zyn er nog eenige weynige byeenkomflen in de volgende maanden gehouden

,

doch zonder ecnig gevolg. Waer naa men dien Vredehandel, in Hooymaandt

1575, vruchteloos te Breda zag afloopen.

Naa 't overlyden des Heeren van S'. Remy , is Francifco Verdugo , by laft-

brief van den vierden van Louwmaandt 1577, tot Stadvoogd van Breda aan-

gefteltj Die inde volgende maandt, met de Spaanfche Benden , naer Maef-
tricht , en verders uyt den Lande vertrocken is , uyt kracht van het eeuwig
Edift gefloten te Marche en Famine , op den tv/aalfden van Sprockel-

maandt 1577- ,

Niettegenflaende 't vertreck van 't Spaanfche Krygsvolk , bleef de Stadt nog
belall met drie Vaandelen Duytfche Voetknechten , onder 't gezag van Hans
Jacob van Caflel , Overflen Luytenant van den Baron van Fronsberg , die

met drie andere Vaendelen van zyne onderhorige Bende , uyt Antwerpen
verlopen , in 't Dorp de Hage gekomen zynde , van de Stadt tweehondert

gulden ontfing , om van daar, en verders uyt de Baanderye te vertrecken :

Dan des niettegenflaende is hy met zyn Voick, op den elfden van Oogfl-

niaandt 1577, binnen Breda geruckt, en heeft zich by de drie andere Vaen-
delen gevoegt

j^efolut. der
Deze drie laatfte hebben , op den vyftienden der gemelde maandt , de wa-

Uadtin- penen opgenomen, en zyn met vliegende Vaendelen en een groot gedruys,
i». voor 't Kafteel getogen , eyffchende van hunnen Overflen Fronsberg , in 'c

bywezen van den DrolTaert en eenigen uyt den Magiflraet , dat aan hen ge-

lycke zoldye van duyzent Kroonen , voor tien dagen , zoude werden ver-

Ilreckt, als men voor den middag aan de drie andere Vaendelen hadt gege-

ven , of dreygende anderzints in de huyfen en den kofl der Borgeren te zullen

vallen.

Niettegenflaende verfcheyde minnelycke Vertoogen daar tegen by den
Overflen gedaan, bleven de Krygsknechten echter in hunnen eyfch volhar-

. den , hoewel zy twee dagen te voren van Stadswegen Vyfhondert Kroonen
hadden ontfangen: Weshalven de Magiflraet genootzaakt wierdt die knech-

ten verlof t-e vragen , om op 't Stadhuys te mogen gaan. 't Gene hen toege-

llaen zynde, zoo wierden alle de Leden van den Magiflraet, de Raedsluyden
des Prinfen van Oranjen, en de Tienraaden op 't Stadhuys geroepen, terwyl

de deur der Raadkamer
,
geduurende de Vergadering , met gewapent Volck

wierdt bezet gehouden. En naa lange onderhandelingen , is men ten laaflen

overeengekomen, dat aan de drie gemelde Vaendelen, den volgenden dag
voor den middag, een leening van agt dagen zoude getelt worden, om aldus

de zoldye der fes Vaendelen op een gelycken voet te brengen ; Waarnaa de
gemelde Heeren eerft omtrent elf uuren in den nacht, door de Krygsknechten
losgelaten zyn. Zedert dien dag tot den uyttocht dier Vaendelen , hebben die

van de Stadt de beflemde leening van een duyzent, negenhondert ,• fes en
vyftig gulden moeten uytreycken van tien tot tien dagen.

Deze gemeene Krygsknechten hebben , op den twintigflen daer aanvolgen-
de, den Droffaert Jonk"". Jan van Berchem,met gewelt , uy t zyn huys gehaelt,

willende , dat de Borgeren aan de Wallen zouden werken. Zy dreygden oock
den Borgemeefler Jan Cheeus , dat zy hem en den Magiflraet , ten ware tot 't

wercken bevel gegeven wierdt, zouden dootflaen. Waerom men genootzaekt

was de volgende Verkondiging met de belle te laten doen

:

„ Men
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„ Men adverteert van wegen en ten bevele van den Coronel Frensborgh en

van de gemeyne Knechten van zyn Regiment alhier in guarnifoen leggende

,

dat een iegelick borger en ingezeten deler Stad huyshoudende
, gehouden faL

fyn terflont na de publicatie defes eenes Mans of Vrouwsperfoon uyt te
''

doen, om aan de Wallen te werken, en fuUen verfamen op het Nonnen-

„ veldt.

De Overfte Fronsberg hadt daar doen byvoegen en verkondigen , dat by al-

dien de borgers niet aanflonts aan 't werck toogen , de Krygsknechten hen daer

toe zouden dwingen.

Omtrent dezen tyd heeft de Graef van Hohenlo de Stadt Breda begonnen

in te fluyten; hy hadt alleen de wegen naer de Stadt opgegraven, en was mee
zyn Volck, van buyten , niet ftercker in getal, dan die van binnen, maar
maakte des nachts een groot gedruys met heen en weer te trecken , om den

Vyandt te mifleyden.

De Stadt dus ingefloten zynde , waren de borgeren genootzaekt, om de ge-

melde leeningen aan 't Kjygsvolck te voldoen , hun zilverwerck in de munt
te brengen , waar van , op 't bevel van den Magiftraet , by de Goudfmeden

,

tuffchen de vyf en fes duyzent gulden aan vierkante zilvere Stucken geflagea

zyn , die voor een en twee gulden wierden uytgegeven. Boven dien wierden

er nog by de vyf duyzent gulden aan tinne penningen geflagen , die voor drie

en vier ftuyvers gangbaer waren. Deze Noodmunten, waar van er tans zeer

weynige gevonden worden , hadden de volgende verbeelding.

1. Het eerfte Stuck is vierkant, heeft in 't midden het Wapenfchild der ya» Utn.

Stadt, en omhoog een ander ingeftempelt, zynde dat van Oranjen; tot een i^edtrl.

teken dat door des Prinfen lafï de inwifleling en vergoeding gefchiet is. Het ^^;/*'"^

Omfchrift verder is dusdanig

:

b/. "37.

JN DER NOOT. Breda. Anno 1577.

n. Het tweede Stuck , dat van zilver en voor twee guldens gangbaar ge-
weeft is , als uyt de ondergeftelde Z blyckt , heeft omhoog eene Lelie , in den
rechter hoeck het Wapenfchild van Oranjen, en in den flinker dat van Breda,
wiejis naam oock in het midden , en binnen dit Omfchrift ftaat

:

ab V

NECESSITATIS ERGO.
Dat is:

. NOODSHJLFE. 157-^

T

1577-

IVJÜ

Hf. Her.
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, IH. Het derde en kleynfle is van lood, en heefc in 't midden het Wapen
van Breda, ter flinker dat van Oranjen,en ter rechter zyde een Burgje geftem-
pelt , binnen dit Omfchrift

:

IN DER NOOD. Br£DA_..Anno 1577.

.• ly.' Het vierde is mede van zilver, en voor eenen gulden gangbaar ge-
weeft, als blyckt uyt de twee ondergeftelde talduydende letteren XX, en inden
rechter hoeck ftaat hec Wapenfchild van Oranjen, in den bovenften een
Burgje ,en in den flinker eene Lelie; verder leeft men tot Open Omfchrift:

IN NECESSITATE BRED.E. 1577.

Dat is

:

IN DEN NOOD VAN BREDA. 1577.

V. Hetlaatfte, dat van lood en rond is , heeft in 't midden den naam der

Stadt, en daar boven het Wapenfchildtje vaa Oranjen geftempekibianen het

Omfchrift dezer woorden

:

-'-'{tj:c".

NECESSITATIS ERGO. 1577.

Dat is;

NOODSHALFE. 1577.

Geduurende het beleg hebben de gemeene Zoldaten hunnen Overften Fronf-

berg, met de verdere Kapiteynen op 't Stadhuys gevangen gehouden, en daar

naa den Overften met den lieer van Kinfick een geheelen nacht aan den
bornput op de Markt met ketenen vaft gemaekt, begeerende Spitsrecht over

hen gedaan te hebben, doordien zy voorgaven van hen trouwloos gehandelt

te zyn : En om dat de Magiftraet deswegen niet op 't Stadhuys kon komen,
wierden de vergaderingen ten huyfe des Droifaerts gehouden.

Een Franfche zoldaet zyn bloot lichaem zwart gemaekt hebbende , is by
nacht van buyten door de Veften gefwommen , en den wal beklommen heb-

bende , heeft hy een Vaendel , 't gene aldaer geplant ftont , en van den fchilt-

wacht , uyt vrees dat het de Duyvel vvas , verlaten wierdt , weggenomen , en
aan den Graef van Hohenio gebracht, waar voor hy, naa 't overgaen der

Stadt , door den Magiftraet , met een vierkante goude Noodmunt ter waarde
van Negen gulden , befchoncken is.

Ten laaften de Belegeraers, vernomen hebbende , dat de Duytfchers eenen
Kwakzalver, andere zeggen eenèn Hopman, met brieven aan Don Jan van
Ooftenryck gezonden hadden , hebben zy dien, op zyn te rug komft, waarge-
nomen , en als zy hem wel onthaelt en droncken gemaekt hadden , hebben zy

zyne doofen en zalfbuffen wel doorzocht, waarin een verborge brief van Don
Jart wierdt gevonden ; waatby hy dè Duytfchc khechteh groote beloften deed

,

om de belegering tot 't uyterfte te houden : In plaats van wekken brief zy

eenen anderen , zeer konftig in de ondertekening en 't zegel naagebootft, ge-

ftoken hebben van den volgenden inhout : ,, Dat hy hen bedankte . voor hun-

„ ne trouw en dapperheid, en dat hy hen in al te groote weerde hield, om
„ hen te Breda in gevaar te laten , gnidaerom bevkl,. dat zyv, zonder dralen,

,, de Stadt opgevende by hem zouden komen om himnen achterftel te ont-

,, fangen'-'. De Kwakzalver, waeker geworden zynde en zich. aHeen bevin-

dende, is in ftilte doorgeflopen eii binnen de Stadt gekomen. De Krygsknech-
ten. by trommelflag op de groote Markt vergadert zynde hebben den ver-

cierdcn brief gelefen , en dien gelooft ; Waer naa zy in onderhandeling met den
Graef van Hohenio zyn getreden, en naa eenige voorbedingen , hebben zy de
Stadt, met hunnen Overften , op den vierden van' Wynmaandt 1577. in des-

zelfs handen overgegeven. Naa de overgave wierdt Jonk^. Coenen , met zy-

ne Bende , op 't Kafteel in bezetting gelegt. Geduurende dit bqleg zyn de

meefte huyfcn op den Feilen üort afgebrant. -
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Naa dat de Duytfche Zoldaten uyt de Stadt getrocken waren , bleven eeni-

gen van hen te Terhcyden en Teteringe leggen , tot lafl en verdriet der In-

gezetenen , -waerom de Droffaert Heer Jan van Berchem , met het Vaendel

jonge Gezellen derwaerts trock , en hen van daer verjoeg , brengende eenige

gevangenen, en daar onder den Luytenant Blomt, binnen Breda.

Op den vier en twintigflen van Louwmaandt 1580, wierdt Prins Willem de I ,

naa zyn te rugkomfl uyt Duytflandt , met den Aertshertog Matthias van Ant-

werpen komende , te Breda met alle bedenckelycke vreugde tekenen en vie-

ringen ingehaelt. De Prins huysvefte den Aertshertog op het Donjon, ea
onthaelde hem, geduurende den tyd van fes weecken, met de uyterfte pracht.

Onderwyl wierdt de Prins , met den Aertshertog , de Marckgraven van Ha-
vré en Bergen op zoom , en verfcheyde andere Edellieden , op den vyf en

twintigflen van Sprockelmaandt , door den Magiflraet,met een heeflyck feeft

en avondmaeltyd , op 't Stadhuys , onthaelt. Waar naa de Aertshertog , over

Bergen , naer Antwerpen , te rug keerde.

Naa 't overgaen der Stadt Breda , en 't vertreck der Duytfche Krygsknech-
ten , hebben de borgeren weynig tyd gehadt , om onder 't gebiedt van hun-

nen rechtgeboren Heer den adem te fcheppen ; Want op den agt en twintig-

flen van Zomermaandt 158 1 , is de Stadt , door het Kafteel ,by de Spaenfchen

met gewelt en verrafling ingenomen , welk geval zich op volgende wyze heeft

toegedragen.
In 't begin van Zomermaandt 1581, hadt de Overfle La Garde de bezet- Ema».-vtn

ting uyt de Stadt Breda gelicht , om de kleyne fleden en verflerckte huyfen Auteren

daar omtrent gelegen , te vermeefteren , latende alleen in de Stadt de helft der N*'^- ^'A

Bende Voetknechten van Jonk"". Floris van Brederode en eenige weynige '° ^"**

Krygsknechten op het Kafteel leggen. Klaude van Barlaimont Heer van Haulte-

penne , daar van kondfchap bekomen hebbende door Earel van Gaveren Heer
van Frefin , die wegens verbode verftandhouding met den vyandt in 't Kafteel

van Breda gevangen gehouden wierdt, deed aanftonts door den Overften Maar-
ten Schenk te Eyndhoven veel volcks by een vergaderen, onder voorgeven van
daar mede Geertruidenberg , Heusden , en andere byleggende Plaetzen te wil-

len overvallen. La Garde zulks vernemende lloeg zich met zyn volck neder
tuffchen Turnhout en Hoogftraten : Haultepenne daar en tegen legerde zich

by Hilvarenbeeck , van waarhy, den zeven en twintigften des avonds, feer

ftil opbrack, en des morgens omtrent twee uuren, metzyne benden, voor'c
Kafteel van Breda aankwam.

lek vind uyt den mont der Weduwe Maubus, doenmaels Kafteleinfche van
't Kafteel , aangetekent ; dat dien nacht aldaar in bezetting lagen vyf en dar-

tig foldaten , onder 't bevel van den Kapiteyn Barvoets , van welke twee

,

d'een genaamt Baléfre een Luykfe Overloper , en de ander een zoetelaer, met
den vyandt gemeenfchap hielden. Baléfre was dagelyks in de keuken met
de bedienden van den gevangen Heer van Frefin , en wierdt van hen , om
geen vermoeden te geven , voor een dief, ftruyckrover en deugeniet gefchol-

den. Dien nacht , als 't Kafteel verraft wierdt, ftont hy drie uuren agter een
op fchiltwacht , en als een ander Krygsknecht kwam om hem af te loiTen te

zelve tyd, als de Vyand bezig was de Veften te beklimmen, wift hy dien,

onder verfcheyde voorgevingen , te rug te zenden , zeggende , lek zal voor u
nog wat fchilderen , naderhant kond gy het voor my doen. Op die wyze is

de Vyand , zonder gerucht te maken , langs de gracht , die wegens eenige

verbeteringen aan de Veftingwercken droog gemaakt was , op de Wallen ge-

klommen, jaagende de bezetting, die meerendeels befchonken was door 't

drincken van een ton bier , hen van wegen den Heer van Frefm gegeven

,

van daar te rug naar 't binnen Kafteel. Twee en twintig foldaten , de overige

of gedoodt of gevangen zynde , verweerden zich aldaar nog eenigen tyd, maar
ten derdemaal van de Spaanfchen opgeeyfcht zynde, gaven zy hen over, op 't

aanraden des gemelden Heeren van Frefin , onder beding van hunne wapenen
te behouden , die hen echter naderhant zyn afgenomen. De Kafteleinfche

wierdt insgelycks, tegen 't gegeven woordt, geplondert en van alle haere
goederen berooft.

Godevaert Montens , Einnenborgemeefter of Prefidenc der Stadt Breda ,•

Ta" een
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een braaf en wackerMan, kennis bekomen hebbende , dat't Kafteel door de
Spaanfchen verovert was , ging aanftonts , verzelt van den Wachtmeefter Wie-»
riek van den Bieflraten, naar de Wallen , deed die door de borgeren alom be-
zetten , en toog met een gedeelte derzelve naar 't Kafteel , om de Vyanden te.

beletten van daar in de Stadt te dringen. Aldaar gekomen zynde liet hy op 't

Pleyn tegen 't Kafleel een affnyding maeken , het Kaatfpel en de daar by
flaande huyzingen wierden vol Volks gelegt; Omtrent 't huys van Brechc
in de Cingelflraet wierdt een tweede verfchantzing opgeworpen , en op de
groote Kerk en Toren eenig Volck , met dubbele haaken

, geplaatft, om was 't

mogelyck , door een fterken tegenweer de Vyanden zoo lang op te houden
,

tot dat de Overfte La Garde , kennis van 't overrompelen van 't Kafteel be-

komen hebbende, met zyne Benden, tot ontzet der Stadt, fpoedig zoude kon-
nen aanrucken.

De Heer van Haultepenne meefler van 't Kafteel zynde kwam terftont langs

de poort in de Stadt vallen; doch wierdt door den dapperen tegenftant der
Borgeren, onderfteunt door een gedeelte van 't Vaandel voetknechten van
Jonk"". Floris van Brederode , onder 't beleid van den Vaandrig Dorp , die aldaar

oock gekwetft wierdt ,
genootzaakt met groot verlies af te wycken. Aan dien

kant geftuyt zynde nam hy voor , om langs de Valbrug in 't Valckenberg te

dringen , en van daar de Stadt aan te taften. De Borgeren hadden voor die

brug in aller yl eene affnyding opgeworpen , waarin zy zich dapper verweer-
den; maar door de groote macht der Vyanden overmant zynde, waren zy
genootzaakt te rug te deinfen. Het Vaandel jonge Gezellen , onder den Ka-
piteyn Hendrick Feckens , die aldaar doot bleef, hield nog een korten tyd den
Vyand met fchermutfclen op , maar was eyndelyck genootzaakt dien poft me-
de te verlaten. De Vyand dus meer en meer doordringende maekte zich meef-
ter van 't Kaetfpel , de Stallingen van den Heer , en de daar by ftaande huyfen

,

en ftack terftond de Stallingen in brant : Doch niettegenftaande door de op-
gaande vlamme eerft wat fchrick veroorzaekt wierdt, hield de bende Jonge
Gezellen echter aldaer wederom ftant, en belette den Vyandt verder voort
te gaan.

Haultepenne in deze aanvallen veel volck verliefende, en beducht zynde,
dat de benden onder den Overften La Garde reeds in de Stadt gekomen wa-
ren, nam in beraad om in 't Kafteel te rug te trecken : Maar de Overfte
Maarten Schenck hield zulks tegen, en zyne benden een hart in 't lyf fpreken-
de , viel met groot gewelt uyt 't Kaatfpel in de Stadt. De Borgeren van alle

kanten door verfch volck aangetaft wordende , konden niet langer tegen-

ftaan , maar waren gedwongen de Stadt dieper in te trecken , en verfchanften

zich in 't begin van de S^ Anne ftraat aan de Veemarkt , in de S'. Jans of Ve-
terftraet , en aan de Halftraat , alwaar 't zwaarfte gevecht voorviel , en veele

vyanden gedoodt wierden. De Borgeren , zoo wel die van den Roomfchen
als van den Hervormden Godsdienft , kweeten zich moedig , Vrouwen en
Kinderen ontzagen zich niet alles aan te brengen , dat tot de Verfchantzingea

nodig was: Jaa de Geeftelycken zelf toonden hunnen yver met een ygelyk
tot 't waarnemen van zynen plicht, aan te moedigen.

De Vyanden in de binnen Stadt door de Borgeren te rug gedreven zynde
keerden weder naar 't Valckenberg, en van tyd te tyd fterker wordende,
deden zy de Borgeren, die zich aldaer weder gepofteert hadden, al vechten-

de te rug deinfen : Waar naa zy zich over den wal naar de Gafthuyspoort be-

gaven , en die , naa een korten tegenftant , vermeefterden , langs welke zy
aanftonts hunne Ruyterye binnen de Stadt brachten. De Burgemeefter Mon-
tens hier van verwittigt wordende , trock ten fpoedigften derwaerts , om

,

was 't mogelyck , de poort en brug nog tydig te bezetten , maar de Vyand
was alreeds zoo fterk binnen de Stadt gekomen , dat hy , nog de Wagtmeef-
ter van denBieftraten, met hun onderhorig Volck, die konden tegenhouden,
zoo dat zy teenemael wierden overhoop gefmeten , en veele borgeren aldaar

gedoodt. De Wachtmeefter ontkwam het door de Veften ; de Borgemeefter
wierdt zwaar gewondt, en van twee Albanoifche knechten gevangen geno-
men , maar door hen , op hoop van grooter buyt , weder verlaten zynde

,

begaf hy zich naar de Haegdyckfe poort , werwaerts de Luytenant der Jon-... ge
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ge Gezellen , een Vaandrig van de Borgerye , en de Opziender der Vefting-

wercken mede geweken waren. Zy bolwerkten hen aldaar , zoo veel als

de tyds gelegentheid hen toeliet , alleen maar in hoop , om 't Krygsvolck

onder den Overflen La Garde aldaer te mogen afwachten, aan wien ten dien

eynde verfcheyde booden afgezonden waren ; Doch de Vyand merckende , dat

jdie poort door de Borgeren nog gehouden wierdt, kwam met al zyn macht

te paert, langs de Straten, en te voet langs de Wallen , derwaerts aanrucken,

en dwong de Borgeren , naa een korten tegenweer , de vlucht te nemen en

die poort te verlaten.

Als nu Haultepenne van alle de poorten meefter was , en die met veel

Krygsvolck hadt doen bezetten, keerde hy weder naar de groote Markt, al-

waar 't Stadhuys , de Kerk en de Toren van de Borgeren nog ingehouden

wierden , welke van daar zeer fterk fchoten , en veele Spanjaerden deden

fneuvelen. Hy tafte die met veel gewelt aan , en naa een wackeren tegen-

ftant, wierd er eyndelyck van Verdrag gefproken, 't gene op de fchoone belof-

ten van Haultepenne oock getroffen , doch aanftonts trouwloos verbro-

ken wierdt.

De Stadt aldus, naa eene wackere verdediging van omtrent tien uuren,

vermeeftert zynde , wierdt tegen 't gegeven woordt , aan de Soldaten ten roof

gegeven , en met de uyterfle razernye en wreedheid geplondert. Men fpaar-

de nog Vrouwen nog Kinderen ,
jongen nog ouden , Gecflelycken nog We-

reldlycken , alles wierdt in de eerlle woede op de ftraten en in de huyfen

dootgeflagen , en de overgeblevenen op en zwaar en ondraaglyck rantzoen ge-

flelt. Onder andere vondt men meer dan tagtig duyzent Veertelen granen

van allerley inlantfch gewas, die opgetekent en ten behoeven des Konings

aangeflagen zyn.

Naa deze Woede , heden nog de Spaanfche of Haultepens Furie genaamt

,

wierden omtrent vyfhondert vier en tagtig gefneuvelden , daar onder drie

Prieflers, begraven, en zyn daar naa de meefte borgeren naar Oofterhout en

elders metter woon vertrocken. Men vindt zelf in een Vertoog , door den

Magülraat, in den jaare 1583, aan den Stadvoogd Camillo del Monte, tegen Refilut.

de onophoudelycke geweldenaryen der bezetting, gedaan, dat de Stadt doen- der stadi

maals zodanig ontvolkt was, dat er naeuwelyks vierhondert borgeren in wae-
^'*'''**

ren , waar van er nog dagelycks eenigen door gebreck en armoede ftierven.

Ondertuffchen wierden , op den vyf en twintigften van Louwmaandt 1582»
van 't Stadhuys te Breda afgekondigt de volgende brieven van Pardon of

Kw^tfchelding door den Koning van Spanjen gegeven in Slachtmaandt ifSi.

„ Philips by der gratiën Gods Coninck van Caflillien, vanLeon,van Arra-

„ gon, van Navarre, van Napels, van Cicilien, van Maillorque, van Sar-

„ deyne, van de eylanden Indien, en den vallen landen der Zee Oceane,Erts»

„ hertoge van Ooflenryck , Hertoge van Bourgoingnien , van Lothryck, van

„ Brabant , van Limburgh , van Gelre ende van Melanen , Grave van Haes-

„ bourch , van Vlaenderen , van Arthois , van Bourgoingien , Palsgrave van

„ Henegouwen, van Hollant, van Zeelant , van Namen ende van Zutphen ,

„ Prince van Swave , Marcgrave des Heylichs Rycx, Heere van Vrieilant,

„ van Salins , van Mechelen , van de Stadt , Steden en Landen van Utrecht

,

„ Overyflel ende Groeningen , ende Dominateur in Afien en in Africque. Doen
„ te weten allen tegenwoordigen ende toecomenden , dat alfoo het lichaera en

„ de gemeene borgers ende ingefetenen der Stadt Breda , dewelcke van ons

„ gehouden is geweefl te leene , ende naderhant verbeurt ende geconfifqueerc

„ tonfen profyte , deur die Rebellie ende misdaet van Willem van Naffau

„ Prince van Oraengien , fich tegens alle verbant ende devoir van goede Vaf-

„ falen ende onderfaten
, gerebelleert , opgeftaen , ende de Wapenen tegen

„ ons haeren Souverainen Heere ende Natuerlycken Prince aengenomen heb-

„ ben, Oock binnen derfelver Stadt gebrocht ende gelaten onfe Vyanden,

„ heretycken , Rebellen , Ketters ende valfche predicanten van diverfche

„ fe6len , contrarierende onfer heyliger religie ende geloove , ende daercnbo-

„ ven verjaecht ende gedoocht verjaecht te wordene de Religieufen ende an-

„ dere Geeftelyke perfoonen
,
gefcheynt ende gevioleert de weerdige heylige

„ facramenten, beftormt ende afgebroken de altaaren ende beelden in diver-

T 3 „ fdie
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„ fche Kerken gedediceert ende gewydt ter eercn ende dienfl Gods en van fynen

„ heyligen, gefurneert ende opgebracht penningen, beden ende contributien

„ tot voetfel ende onderhout van honne ongehoorfaemheyt, Rebellye ende

„ wederfpannigheyt , mitsgaders oock gebruyckt ende voorgewent alle wegen
„ van hoililiteyt ende vyantfchap tegens ons ende onfe krysknechten liggen-

„ de in onfe landen daer omtrent , alles ter tyt toe fy ende de voorfz. Stadt van

„ Breda metter hulpe van Godt , ende by cracht ende gewelt van onfe wape-

„ nen onder onfe gehoorfaemheyt herbracht fyn gevyeeft. Ende hoewel dat

„ overmits alle de voorfz. Rebbellien, wegen van feyten, ende andere grou-

„ welycke ftucken , exceflen ende misdaden de voorgen: van Breda opentlyck

„ gevallen fyn in de pene van 't Crym Liefa Maf's divitiie y humana , en vol-

„ gentlyck verbeurt lyfF en goet , insgelycx oock allen de privilegiën , Vrylie-

„ den , Statuyten , Rechten ende autnoriteyten , die ennichfins fouden mogen

„ toeflaen ende competeren foo den lichame en de gemeynte der voorfz. Stadt

,

„ als den Ambachten derfelver, ende anderffins in 't generael ende particulier.

j, In der vuegen dat wy in verfaeckinge ende deteftatie van alfulcke hertnecki-

„ ge boosheden , Rebellien en misdaden hadden mogen met recht ende redea

„ de voorfz. Stadt ganfelyck flechten , effenen ende ter ploege brengen , ten

„ exempel en vreefe van allen , die van gelycken gedaan hebben , oft alnoch

„ fouden willen beflaen te doen. Soo ifl,_ nochtans, dat wy gebruyckende

„ onfer gewoonlicker genade ende barmherticheyt , ende ftellende gratie voor

,j flrangheyt van Rechten en Juftitie , hebben met goeden rypen advyfe van
.. rade , ende ter deliberatie van onfen feer lieven ende feer beminden goeden
Neve den Prince van Parma en Plaifance , Stadhouder, Gouverneur ende Ca-

y\ piteyn generael van onfen landen van herwaerts overe , vergeven
,
quytge-

„ fcholden ende geremitteert , vergeven, fchelden quyte ende remitteren,

„ uyt onfer funderlinge gratie by defen tegenwoordigen , den lichaem en de

,, gemeente der voorfz. Stadt van Breda, borgers ende inwoonders derfelve,

„ van wat flaet, qualiteyt oft condicie fy fyn, alle die exceflen, crimen ende

,, misdaden boven verhaalt , mitsgaders alle penen ende boeten corporelle, cri-

„ minele ende civile, daerinne fy uyt faken van dien gevallen fyn, hen ont-

„ fangende in gratie ende reftituerende tot hunnen goeden namen, famen en-

„ de geruchten , mitsgaders in hunne goederen alnoch niet wefende gecon-

„ fifqueert , in derfelver vuegen ende manieren gelyck fy waeren voor en al

„ eer de gefehiedenifle van de faken voorfz. Behalven nochtans ende uytge-

„ fleken de gene die tegenwoordiglyck by onfe Commifl'ariflèn wefende tot

„ Breda, in gevanckenifle gellelt ende gehouden fyn, ende alle andere geweeft

„ hebbende principale hoofden , autheurs ende aenhangers van de voorfz. Re-

„ bellie en crimen: Als te weten, Minifters, Diakenen, Confiftorianten

,

„ Prophanateurs ende Scheynders van de H. Sacramenten , Rovers, Stormers

„ ende Brekers van Kercken , altaren ende beelden , ende generalyck alle an-

5, dere geweeft hebbende hoofden ende Capiteynen van de voorfe. Rebellen

„ ende Heretycken. Ende namentlyck Roelant -van Stakenbroeck , Chrijiiaen

„ Baers , Doftor Johannes Bafius , Mr. Jacob Vlas , Marck Steelant , Baptijïa

„ Vogelfanck , Johan Back , Claes CormliJJen , Godevaert van Luchtenborch , Gode'

„ vaert Montens , Cbrijiiamis Back, Hendrick Frekens ^ Corn. Wachmans, Mr.

„ Cornelii Buyfen , Mr. Jan van Etten , Anthonh Franjfen , Bartholomeus van den

„ Corput, Willem Jafpaer Wiltens , Csrnelis Beens , Seger Geritfen van ti'yck^

„ JVouter Bmwem , Cornelis Brouwer in 't Haentken , Henrick JanJJen van den

„ Corput Predikant , Jan van der Heyden de SiecketrooHer genaemt , Coenraet

„ Ewouts geheten Coman Coen , H^outer den Tferen Aian, Henrick Puttensy

„ Corh. Schermers, Corn. Kefens , Corh. ClaeJJen, Symon Wyngans , Michiel

„ Meynaerts, ende Peter Hanneton. Soo oock van gelycken nyet en fullen ge-

)) nieten van defe onfe voorfz. gratie ende genade alle de gene , die tfedert de

), reduflie ende veroveringe van de voorfz. Stadt hen daer uyt vercrocken ende

„ geabfenteert hebben, ende alnoch hertneckigh daer uyt blyven, hen hou-

„ dende in Steden ende Landen geoccupeert by onfe Vyanden ende Rebellen

,

,, Tegens :'en welcken refpeftivelyck fal geprocedeert worden zoot nae recht

,, ende juflitien behooren fal. Dat wy willen ende verclaren, dat onder defe

„ onfe voorfz. gratie ende pardon insgelycx begrepen fullen worden foo wel
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de lichamen ende gemeenten , als die p^rciculiere Ingefetenen ende Inwoon-
ders van den lande van Breda voorfz. voor foo veel 1'y tegen ons ende onfen

Staet ende Lande fouden mogen hebben misbruyckt ende misdaen , foo verre

fy nochtans niet en fyn van gelycke conditie , als fynde genen van de
voorfz. Stadt van Breda hier vooren uytgefteken,wel verllaende dat de voorfz.

uytgefteken perfoonen (behalven de gene die hier boven by namen ende
toenamen verclaert fyn) fullen mogen ons verfuecken ende bidden om gra-

tie particuliere , daennne verclarende ende te kennen gevende allen de cirr

cumftantien ende gelegentheden van de faken , waerop gelet fal worden

,

foo in termen ende manieren van genade ende gratie bevonden fal worden
„ te behooren ; Ende voor foo veel aengaet 't lichaem en de gemeente van de

j, voorfz. Stadt Breda, mitsgaders de goederen, renten ende innecomen der-

j, felver, Wy willende daerinne insgelycx gebruycken ende bethoonen onfe

,, miltheyt ende genade, hebben uyt fonderlinge gratie quytgefcholden ende

„ vergevende confifcatie, die ons deslwiven verfchenen ende toegecomen is

,

om by hen heden daer van te gebruycken
, genieten ênde beflgen in derfel-

ver vuegen ende manieren , foo fy deden voor de voorfz. Rebellie ende al-

teratie,, mits alleenlyck ons daer op betalende de renten, Aétien ende Obli-

gatien die fy mogen fchuldich wefen den genen, die houdende fyn onfe

wederparthye. Ende belangende 't gene by der voorfz, Stadt fouden mogen
fchuldich fyn uyt faken van de goederen ons toegecomen by confifcatie

,

Wy verclaren , dat wy daer van quyt ende ontlaft gehouden fullen fyn , foo

wel ten opfiene van de voorfz. Stadt, als oock van de particuliere per-

foonen , voor foo veel aengaet de renten , laften , ende obligatien die defelve

particuliere fouden mogen vercregen hebben op de goeden van den voorgen.
Oraengien geduurende defe troubelen ende beruerten , om wat faken dattet

fy ; Caiferende ende voorts te niete doende , insgelycx verclarende nul ende
van geender waarden allen brieven ende obligatien foo van indemniteyt als

andere, uyt cracht van welcken wy fouden mogen gehouden fyn ende
verobligeert aen de Stadt voorfz. 't fy int geheel oft in deel , te famen ofc

befundere. Ende nopende de juflitie ende politie van de voorfz. Stadt,Wy
„ hebben geordineert ende ordineren by defen , dat de felve fal worden gehan-

-,, dek ende geadminiftreert gelyck zy eertyts van allen tyden gewoonlick is

„ geadminiftreert te worden ; Te wetene by Droffaert , Schouteth , Borgemeefte-

„ ren ende Schepenen, dewelcke van nu voortaen by ons tonfer belieften

„ ende nae ons goedtduncken gecofen ende gefedt fullen worden , foo oock alle

„ andere Jufticieren ende Officieren tfy van de voorfz. Stadt , oft van de fub-

„ akerne ende fmale bancken der felver, welcke Rechteren ende Wetten
,, fullen wyfen vonnilTen, ordineren ende difpoferen, foo wel int feyt van de

„ Juftitie als van de Politie , op den voet ende in gelycker vorme ende manie-

„ ren , als de Wethouderen ende Magiftraten aldaer gewoonlyck waeren

„ te doene die overleden jaeren , ende namentlyck tfedert den jaere 1567,

j, totten tyde ende gefchiedenifle van defer voorfz. Rebellien , Ende dat

„ achtervolgende de gewoone gefchreve Rechten, en daer defelve geen ftadt

grypen , volgens de Stadt eygen rechten , Coftuymen ende privilegiën ; al
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^, les by provifie ter tyt en wyle toe wy fullen hebben doen vifiteren de

„ voorfz. Privilegiën, Coftuymen ende Stads rechten, dewelcke fy tot dien

eynde gehouden iullen wefen terftont voor de publicatie van defe on-

fe tegenwoordige gratie over te leveren in handen van onfen voorfz. Com-
milTarilfen , om defelve publicatie gedaen ende de voorfz. Privilegiën ende
Coftumen overfien ende geexamineert fynde ^f-daerinne te ordineren tfy in 't

geheel oft in deelen; Ende voorts ftellen fulcke vorm ende voet van juftitie

ende politie, als tonfen meeften dienft, rufte ende welvaren der voorfz.

Stade fal bevonden worden te behooren. Ende om dies wille dat men te

meer ftonden ondervonden heeft , dat de Gameren van Rhetorycken der Ste-

den hynderlyck ende prejudiciabelyck fyne , hebbenWy defelve in de voorfz.

Stadt van Breda gecafieert ende geannulleert ende te niette gedaen , cafTe-

ren , annulleren ende doen te niet by defen , Verclarende hunne gemeyne
goeden verbeurt ende geconfifqueert tonfen proffyte, cm geapplrceert ende

gevuecht te worden tot onfe Doraeyneni Wel vcrftaende dat overmits

defefi
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„ defe onre tegenwoordige gratie die van de voorfz. Stadt Breda gehouden

i, fullen worden op hunnen eygenen coften ende met hunnen eygenen goede-
„ ren ende innecomen te reflaureren ende opmaken de Kercken , Capellen,

„ Cloofteren ende Conventen , ende defelve te fleilen in fulcken orden , ftaet

,

„ ornamenten ende vercyerfel, gelyck fy geweefl fyn te vooren al eer fy

i, affgeworpen , beftormt ende gefcheynt waren, ende noch daerenboven be-

,, talen alle de oncoiten foo men heeft moeten dragen ende noch dragen fal

i, om de voorfz. Stadt , foo int geeftelycke alft -wereltlycke wederomme te

), brengen op eenen goeden ende behoorlycken regel, ftaet ende orden,

5, waerinne wy die van Breda hebben gecondemneert ende condemneren
-,, mits defen. Verclaerende voorts nul en van geender waerden alle coopin-

„ gen , vercoopingen ende alienatien gedacn van gewyde plaetfen ende geefte-

,, lycke goeden , indien geduerende defe troubelen aldaer eenige gedaen ende

„ gefchiet fyn geweeft, oock alle vercoopingen van Ornamenten , Rcliquien

,

-j, Kelcken en alle andere diergelycke dingen gedediceert ter eeren ende dicnffc

„ Godts, dewelcke 'men fal wederom mogen eyfchen ende vendiceren van
„ de gene die men fal weten defelve onder hen oft by hen te hebben. Alle

„ welcke poinften ende articulen wy willen ende bevelen in alles achtcr-

,) volgt te worden, referverende tot ons, onfen Erven ende nacomelingen

„ Hertogen ende Hertoginnen van Brabant defelve te mogen interpreteren

,

,) veranderen , amplieren , vermeerderen ende verminderen , foo tot beter

„ bewaerniffe , welvaert ende profperiteyt van der voorfz. Stadt ende tot on-

„ fen dienft bevonden fal worden te behooren. Ontbieden daeromme ende
',y bevelen onfen lieven ende getrouwen den Cancellier ende luyden van onfen

„ Rade in Brabant, en allen anderen onfen Rechteren, Jufticieren, Officie-

,) ren ende onderfacen , ende dyen van onfer Valfalen ende Smalreheeren van
„ onfen lande ende Hertochdom van Brabant ende van Overmafe, dien dit

„ aengaenlal, dat fy onfe tegenwoordige Gratie, pardon, genade, declara-

„ tie. Ordonnantie ende Caflktie, op de conditien in der vuegen ende manie-

j, ren boven vermeit, onderhouden ende obfer veren onverbrekelyck ten eeu-

„ wigen dagen , fonder daer tegens te doen oft laeten gefchieden nu oft in

,) toecomende tyden eenich hynder , letfel oft moeyniife ter contrarien ; niet-

„ tegenftaande eenige Wetten , Statuyten , Privilegiën
,
gebruycken oft Cof^

„ tuymen ter contrarien : Want ons alfoo gelieft. Ende op dattet fy een fake

„ vaft ende geftadich ten eeuwigen dagen hebben wy onfen fegel hier aen doen

„ hangen. Behalvcn in andere faken ons Recht, ende eenen ygelycken 'c

j, fynen in allen. Gegeven in onfen Veltleger voor Doornick in de maent van

„ Novembri int jaer ons Heereh xV^. een en tachentich, van onfen Rycken
„ te weten van Spaignien , Sicilien &c. . den xxvj'^" ende van Napels den

„ xxviij'-'". {Op de plycke was gefchreven aldus:) By den Coninck in fynen Rade,

., {ende onderteeckcnf.) Verreycken. {Voorts op den rugge Jïont:) Gepubli-

„ ceert ter puyen aff van den Stadhuyfe der Stadt Breda ter prefentie van Hee-

„ ren Defiderius Tzeftich Ridder en Cancellier van Brabant , Heeren Claude de

,, Barlamont Heere van Haultepenne Gouverneur derfelver Stadt van Breda,

„ en de Heeren en Mrs. Philipfen Veufels ende Gooswyn Batfon beyde Ra-

,, den Ordinaris in Brabant, Jan de Vos Schouteth der voorfz. Stadt, ende

„ my Philips van Berchem Secretaris oock ordinaris in Brabant , ende eenen

„ grooten hoop omftaenderen, den xxv^" January int jaer ons Heeren xv<^.

3, ende twee en tachentich. {Ende -was ondertekent:') P. Berchem. Ende

„ met eenen grooten Segel in groenen wafle aen een dobbele coorde van

„ gout ende filvcr gedraey t uythan^ende befegelt. ( Nog lager ftont
:
) Gecol-

„ lationeert aen den Originelen brieve van pardon van date , onderfz ende

3, befegelt als voore, is defe voorfz. Copye daer mede bevonden concorde-

',, rende , by my -Secretaris der Stade Breda ende oock openbaer Notaris.

(£« tvas geleeckent:)

P, HEGEtSOM.

De
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De Heer van Ilaultepenne , als Stadvoogdc van Breda aangeftelt zynde ,

heeft, op den dartigften van Bloeymaandc 1^82, de Burgemeefteren en Sche-

penen op 't Kafteel gevangen geltelt, en hen gedwongen , om binnen twee
dagen agc diiyzent gulden op te brengen. Waar by het nog niet gebleven is^

maar inde jaeren 1583, 1584, en 1585, hebben de borgeren , onder Ver-
bandtfchrifc van deScadt, vyftien duyzenc negen honderten zevenen tagtig

gulden gefchoten, en in alles te famen vieren vj'ftig duyzent en negen gul-

den moeten opbrengen.

Naa den Heer van Haultepenne , is Camillo del JMonte , Bevelhebber van
een bende Itaüaenfche Voetknechten , volgens den lallbrief by den Prins van
Parma

,
gegeven den drieën twintigftcn van Zomermaandt 1583, Stadvoogd

van Breda geworden: In wiens afwezen, geduurende 't beleg van Antwerpen,
't gebiedt gevoert wierdt by den Kapiteyn Morozini, op wiens bevel dartig

Jtaliaanfche Knechten gekomen zyn ten huyfe van den Burgemeefter Jan
Cheeus , om te eeten en te drincken , die zelf de tafel deckten , en uyt de
Schappray en de Kelder al dat hen goedtdacht voortbrachten, en zulks, om
dat zy zwaarder zoldye van de Stadt begeerden te hebben.

Kapiteyn iSIorozini , den vyftienden van Slachtmaandt 1585 op 't fterk aan-

houden van den Magifhraet , met de Itaüaenfche Voetknechten uyt de Stadt

gelicht zynde, is den anderen dag'Odoardo Lanciavechia,als Stadtvoogd, met
Waelen en Italianen daar binnen gekomen , van weicke de borgcren wederom
grooten overlaft geleden hebben, 't gene zoo lange geduurt heeft, tot dat, op
den vierden van Lentemaandt 1590, het Kafteel van Breda ep vervolgeus de
Stadt , op eene wonderlycke wyze weder onder 't gebiedt van den Vereenigden
Staet zyn gebragt : -Én naadiea dit zeldzaam geval by alle de Hiftoriefchry-

vers zeer is geroemt, zoo zal 't de moeyte M'eerdig zyn, dat in alle zyne om-
flandigheden wat nader en iiytvoeriger te verhandelen.

Adriaen van Bergen, Torffchipper woonende op de Leur, een Dorp om- £„,aji van
trent anderhalfuur van Breda, en niet verre van de rivier de Mark gelegen^ Meuren

gewoon jaerlyks den Torf aan 't Kafteel van Breda te leveren, hadt al over- ^'^- ^'fi-

lang by' zich zelven een aanllag gefmeedt , om door middel van zyn Schip de
^°- ^''"''•

Stadt Breda van 't Spaanfche jock te verloflen. Ten dien eynde fprack hy
eerft met Philip Graaf van NafTau , aan Avien hy zyn voornemen openbaarde.

Dees nam genoegen in den voorflag en raadpleegde daarover met Maurits
Prins van Oranjen. De Prins vondt den aanflag niet ondoenlyck , doch ech-

ter zeer hachelyck , en wilde , dat er deswegen nader zoude gehandelt wor-
den met Karel van Heraugier , Edelman van Kameryck , en Kapiteyn van een
Vaandel Voetknechten, een ftout en dapper Krygsman, die naa een ryp over-

leg, en naa ingenomen advies van Jan van den Oldenbarnevelt Voorfpraak
van Hollandt , beiloot het ftuck , onder verwachting van Gods hulp, uyt

te voeren.

Middelerwyl hadt Adriaen vaji Bergen, op de Leur, in 't ruym van zyn Schip

laten maken een bekwame zoldering, waar onder omtrent zeventig mannen kon-

den verborgen leggen , over vv^elke zoldering hy den Torf zeer dicht en in goede
orden deed cpftapelen. Alles dus gereed zynde, vergaderde Heraugier zyn
volck, 't gene hy uyt verfcheyde Vaandels hadt zamengetrocken, namentlyck
uyt dat van Graaf Philip feftien mannen, onder de KapiteynenLambert Charles

en Jan Logier , uyt 't Vaandel van den Heer van Famars mede feftien mannen,
onder den Kapiteyn Jan Fernet , uyt dat van den Heer van Lier twaalf Solda-

ten onder den Luytenant Matthys Helt , en uyt zyn eygen Vaandel vier en
twintig mannen onder 't geleide van Gerard de Pre^'^s Schiltknaap , alle jonge

en onverzaagde Krygslieden. Deze liet hy naar de Leur in ftilte afzacken , mee
bevel om hen voor een korten tyd van montbehoefcen te voorzien. Naeuwe-
lycks waren zy daar aangekomen, of men beiloot, op Zondag den vyf en
twintigften van Sprockelmaandt , fcheep te gaan : Maar door een onverwacht
toeval fcheen dien tocht vruchteloos te zullen uytvallen , Want de Schipper

vermift zynde, wierdt 't Volck moedeloos , en voor verraad duchtende wil-

de het den aanllag laten vaaren , en 't Scliip , om niet ontdeckt te worden , in

brant fteken. Doch in de volgende nacht kwam de Schipper weder te recht

,

en 't Volck moedt fcheppende beiloot voort te gaan: OndertufTchcn wierdt aan

V Prins
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Prins Maiirits , die met zyn Leger tot by de Niervaert genadert v/as , van den
voorgenomen tocht kennis gegeven.

Op maandag den fes en twintigften , tegen den avondt
, ging Heraugier

met zyn Volck fcheep , doch wierdt door tegenwint en opkomende vorft tot

donderdag 's morgens opgehouden, niet zonder groot ongemack van koude,
en gebreck van leeftocht, waar door 't Volck vertiaeuwt zynde begon te mor-
ren , en wilde niet langer in 't Schip vertoeven. Heraugier gaf hen derhal-

ven vryheid , om naar de Schants Noordam te trecken , ten eynde de Krygs-
lieden zich aldaer eenigzints zouden konnen ververfchen. Eenen dag in dat

Fort uytgerufl hebbende
,
ging hy , donderdag 's nachts den eerften van Len-

temaandt , weder fcheep , en kwam Vrydag 's morgens voor 't Reygerbofch

by 't Kafleel van Breda , alwaar hy , door gebreck van v/ater , tot zaturdag

morgen ten tien uuren bleef leggen. Geduurende dien tyd kreeg 't Schip van
onderen in de kiel een leek , door 't welcke veel water inkwam , en de Krygs-

iieden genootzaakc wierden tot de knien in 't nat te zitten , maar door 't M^af-

fende water 't Schip weder vlot wordende, bevondt men, dat 't leek op eene

wonderbare wyze geflopt was.

Terwyl men hier lag, kwam een Corporael van de Wacht uyt 't Kafleel
,

om naa gewoonte 't Schip te doorzoecken , en tradt in den roef, alwaar hy een
luyk opende, 't gene tegen de zoldering ,_ v/aar onder 't Volck bedeckt lag,

aankwam; maar niets gewaar wordende ging hy weder te rug, om daar van
verflag te doen. Het is te verwonderen en te gelyck een baarblyckelyck teken

van Gods voorzienigheid, dat in dien tyd niemandt zich door den hoeft ont-

deckce. De Luytenant Matthys Helt hadt , onder anderen, door' de zware
koude zoo veel geleden , dat hy zich niet onthouden kon van telkens te hoeften,

en defwegen beducht was zyne mede Soldaten te zullen verraden: V\'"aarom hy,

zyn dolk uyt de fchede treckende, dien zyne mackers aanboodt, zeggende,
Spitsbroeders , boort my dien door V kan , indien ick voortvaar met hoejlen , ick ml
liever fierven ^ dan door myn fcbult u lieden alle in gevaar brengen.

Als het water genoegzaam gehoogt was, wierdt de Sluys van 't Kafleel

geopent , en alzoo, door de menigte van het ys, 't Schip daar niet wel kon
door komen , wierdt het door de Italiaanfche Soldaten binnen getroc-

l:en: Niet ongelyck aan 't houte Griekfche Paart, 't gene oudtyts door de
Troyanen , tot hun eygen bederf, binnen de Veflcn van Troyen gehaait

vvierdt.

Het Schip dus in de gracht van 't Kafleel leggende, gaf de Wachtmeefter
bevel, dat de Wachthuyfen dien avondt nog, mits de felle koude, van torf

moeften voorzien worden. De Soldaten vielen derhalven aanflonts aan 't

werck , en haalden in korten tyd zoo veel Torf van daer dat de zoldering

reeds begon ontbloot te worden ; Doch de Schipper bemerckende 't groote ge-

vaar, waar in hy zich bevondt, veynsde moede te wezen, en gaf de Sol-

daten cenig drinckgelt, hen toeroepende, De Wachthuyfen hebben nu voor

eerfi Torfs genoeg
,
gaet gylieden met myn knecht eens drincken , morgen zullen

vjy tyds genoeg hebben , om '/ overige te ontladen. Het werck wierdt in dier

voegen geftaakt ; Waarnaa de Schipper lafl kreeg , om nog voor den nacht

uyt 't Kafleel naar de Stadt te gaan , die zich aanflonts van daar maekte , en
naar buyten ging, om Prins Maurits den geluckigen voortgang van hunne
onderneming te boodfchappen. Eenige dagen te voren M^as de Stadtvoogd

Odoardo Lanciavechia , op kondfchap , dat Prins Maurits , die met zyn
Krygsvolck by de Niervaert gelegert was , eenig voornemen op Geertruiden-

berg hadt, met een gedeelte zyner benden derwaerts getrocken, en hadt op
die wyze de Stadt en 't Kafleel van 't nodige volck berooft.

Als de nacht gekomen was, maende Heraugier zyn Volck tot kloeckmoe-
digheid aan, en leyde 't zelve, omtrent elf uuren uyt 't Schip ; terwyl de
Schippers knecht met pompen zoo veel gedruys maakte , dat de Wachten daar
door belet wierden ietwes gewaar te worden. Aan land getreden zynde , ver-

deelde hy zyn Volck in twee hoopen, den eenen, onder 'l beleid der Kapi-
teyr,en Lambert Charles en Jan Fernet , beval hy te trecken over den Wal
naar de kant van de haven , met den anderen ging hy zelf beneden, langs 't

Magazyn ,
naar 't Wachthuys flaande by de poort naar de iStads zyde. Der-

waerts
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V\'^aerts gaande ontmoete hem een Italiaanfche Soldaat, dien hy onverhoeds by
de keel greep , en dus belette eenig gerucht te maken, en door wien hy vail

den ilaat der bezetting grondig onderrecht wierdt. Van daar toog hy in (tilte

jiaar 't Wachthuys , en den ichiitwacht , die allarm maakte , nedergevelc

iiebbende , tafte hy dé Wacht met veel gewelt aan, en naa veel ichietens door
de deur en venfiers , dwong hy de Soldaten om lyfs genade te bidden , wel-

ke hy hen zeer gewillig hadt willen fchènken, doch de omftandigheid des

tyds liet zulks niet toe, en deswegen wierden zy alle met den ^gebiedvoeren-

d'en Vaandrig afgemaakt.

OndertufTchen was de krygsroep gekomen tot in 't Binnen Kafleel , alwaer

Paulo Antonio Lanciavechia , in 't afwezen zyns vaders , 't bevel voerde.

Dees kwam met een gedeelte van zyn Volck op de bende , onder de Kapicey-

nen Lambert Charles en Jan Fernet , die reeds dus verre genadert was , uytval-

len
i
dan gekwetft zynde wierdt hy met veel verlies in 'c Kafleel te rug

gedreven.

Zoo ras dit alles verricht was , en men 't Wachthuys , om alle ontzet uyt de

Stadt afte fnyden , wel bezet hadt, liet Heraugier de beflemde feynen geven.

Waarop de Graaf van Hohenlo , met de voorhoede van 's Prinfen leger , voor

't Kafleel naderde, maar alzoo door de zware vorfl en het ys de buyten poort

niet fchielyk genoeg kon geopent worden, wierdt het Volck langs eene ope-

ning in de flormpaien by de fluys ingelaten. Hohenlo binnen gekomen zynde ,

deed aanflonts den jongen Lanciavechia met zyn onderhorig krygsvolck

opeyfTchen, en verdroeg met hem, dat hy , behoudens lyf en goedt, met de
zynen zoude uyttrecken : Kort daer naa kwam de Prins met de overige ben-

den , zoo te voet als te paart, in 't Kafleel, verzelt van Graaf Philip , den
Graaf van Solms, Franjois Vere, Bevelhebber der Engelfche benden, Juflinus

van NafTau, Zeevoogd van Zeelandt, de Heeren van Famars, van der Does,
en veele andere hooge Krygsoverflen.

Het Kafleel van Breda aldus verovert zynde , wierden de Borgeren van we-
gen den Graaf van Hohenlo aangemaant, om zich weder onder de befcher-

niing van hunnen rechtgeboren Heer te begeven , met bedreyging van ander-

zints met zyn Krygsvolck in de Stadt te zullen vallen. Waarop de Borgemeef-
teren Hendrick Montens en Jan Cheeus naar 't Kafleel wierden gezonden, die

met Prins Maurits wegens de overgave gehandelt hebben.

Het is aanmerckelyck , dat 's nachts , op de eerfle ty^ding dat 't Kafleel aan-

getafl was, de ganfche. bezetting der Stadt , namentlyck de bende Ruyteren
van den Markgraaf del Guaflo, en vyf vaandelen ItaUaanfche Voetknechten,
onder de Kapiteynen Graaf Francefco Vintimigha, Ca;far Guerra, Dominico
Rappetti ,

Jeronimo Gratiano en Jacomo FiliafTo , zoodanig met fchrick be-

vangen wierden , dat zy de poort openbrekende zeer fchandelyck naar Ant-
werpen gevlucht zyn , en in diervoegen de Stadt buyten ftaat van tegenweer
hebben gelaten.

Naa de Overgave der Stadt, zondt Prins Maurits de Heeren van Sonsfeldt,

van Famars, en den Onder Zeevoogd van der Does op 't Stadhuys, om met den
Magiflraet over de rantzoenering te fpreken. De Borgeren wierden van de
plondering welbevrydt, gemerkt zy onfchuldig door de Spaanfchen overrom-
pelt , en naa een grooten tegenweer overweldigt zynde , medelyden verdient

hadden: Dan wierdt hen opgelegt twee maanden zoldye te moeten betalen E. Seyd

aan 't Krygsvolck in den tocht gebruyckt. 't Gene in den beginne op veertien ^^''^ri.

duyzent gulden gefchat wierdt , maar dagelycks vermeerderde den hoop , en
°"'^''^'

daar vloeyden van alle kanten veele Bevelhebberen met hun onderhorig Ki-ygs-

volck naer toe , die alle , even of zy mede deel in 't uytvoeiren van den aanflag

gehadt hadden , door gunfl en voorfpraak des Graven van Hohenlo, op de
lyfl geflelt wierden ; zoo dat de lyfl der hoofden en Krygslieden eyndelyck
zoodanig aangroeyde , dat de plondering bynaa weyniger zoude gefmert heb-
ben, en de Borgeren genootzaakt zyn geweefl tot betahng van 't rantzoen , ^'^fi'"'-

op te brengen zeven en tagtig duyzent fes hondert en vier en tagtig gulden ,
'^ur da"^^

gelyck uyt de volgende Aantekening blyckt: Welk ongeluck aan geene Stadt

der Nederlanden, geduurende den Oorlog, wedervaren is.

V- a „ L Y s T s
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L y s T E der Tartyen bewezen op 't eerjle Furnijfement van'tRant-

zoen "ivejiens twee maanden Solts door de Stadt Breda verjchuldïgt,

„ De Engelfche Troupen . . ƒ20468 --//:--//:

„ Drie Soldaten van Eaex ƒ 15Ö --//:--/, :

,, DeGuarden ƒ 5244 -//:--//:

De Compagnien uyt Heufden fonder de Kapitey-

„ nen f S9So " H - " II
'-

ƒ31818 --.//: - //:

„ LvSTE der Tartyeniewezen Op V tweede Furnijfement.

„ De Zeeuwfche Vaandelen fonder de Kapiteyneh . ƒ 9698 -- //

„ De Compagnien van Graaf Philip , Jonk'' Jan van

„ Egmont, en Nicolaes van Noorden . . . . ƒ 5i34 '- //

„ De Compagnien van de Kapiteynen Broek , Ver-

gnier , Beoievek en Vaddel ƒ 353° " //
jï

//:

5>

//: " //:

//: -- //••

//•• --
//

••

//: -- //••

ƒ18362 -- //: -- /;:

„ L Y s T E der Partyen bewezen op V derde oft laatjie Fnrn'tjfement

.

„ De Kapiteynen op Zeelandt ƒ 1400 -- //: -- //:

„ De Kapiteynen van Graaf Philip ƒ 600 -- // : --
//

:

„ De Compagnien van Sax en Max ƒ 4388 --
/; : --

//

:

„ De Kapiteynen uyt Heusden ƒ 600 --
// ; --

//

:

„ De Compagnien van Liere , Wyngaerden , Lynden
„enMelvil . . . . . . . . ... . . ƒ 7974 --//:-//:
De Kapiteynen Broek, Wyngaerden, Lyndep en

„ Melvil ƒ 800 - //: .. //:

De Sergeant Majors van de WiUemlladt en Clun-

„ dert ƒ 200
De Compagnien van Kinsky en Edmont .... ƒ 9944
De Gouverneur , Collonels &c ƒ 8000
De Kapiteynen en andere Appointez ƒ 1870
De Commifen van de Ammonitie , Timmerlieden

„ en Canonniers ƒ 452 ..//:_//;
„ De Matroofen ƒ 940 -- //: —

//;

„ De Hellebardiers ƒ 33Ó ~ //: -
//

;

ƒ37504 - //: '- //;

( Onder Jlonf.)
«

-" „ Syne Ex"« ordonneert hier mede de Magiftraat defer Stede , dat fe haar

„ int betalen van de refterende penningen van de taxe heur luyden opgelecht

„ voor de twee maanden Solts reguleren achtervolgende dordre hier boven

„ gefpecificeert. Aft. Breda den xij^" Martii 1590.

( Ea was geiekent

:

)
MAURICE DE NASSAU.

En hoewel by den Magiftraat Gemagtigden afgezonden waren, om aan de
Algemecne Staten zoo mondeling als fchriftelyck te vertoonen den ellendigen

en deernis weerdigen flaat der Borgeren , die , om een gedeelte van 't gemel-
de rantzoen te betalen

,
genootzaakt waren geweeft hunne gereedfte goederen

te verkopen of te verpanden , zoo dat zy geene middelen meer hebbende tot

dat uyterfle zouden moeten komen , om de Stadt en hunne huyfen te verlaten

,

't gene van een deerlyck voorbeeldt zoude zyn , en ftrecken tot groot naa-

deel der gemeene zaak ; Met verder verzoeck , dat de Staten hen geliefden

by te Haan met veertig duyzent gulden aan gereede penningen , om daar uyt

te
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fe konnen voldoen de nog verfchuldigde foldye van 't Krygsvolck , volgens de
bovengemelde verdeeling door Prins Maurits eygenhandig ondertekent. Zoo
vermogcen de Staten nochtans dat verfoeck niet in te willigen , maar namen
alleen 't volgende befluyt, waar mede die van Breda genootzaakt zyn ge-
weeft genoegen te nemen.

„ Die Staten Generael der geünieerde Nederlantfche Provintien
,

gefien

ende behoorlyck overwogen hebbende het inhoude van defen remonllran-
tie , Verclaren dat zy geheelycken genegen zyn ende tallen tyden zullen bly-
ven om de Stadt van Breda , Borgers ende Jngefetènen van dezelve te hou-
den in goede recommendatien , ende dezelve alle affiftentie ende faveur te

doen ende te bewyfen nae haere uyterfte vermogen , Ende dyen volgende
de Remonfhranten te gunnen ende accorderen mits dezen tot haren foulage-

meenten en de vervallingen van een gedeelte van de twee maenden folts by
hen lyeden belooft voor alle het Crychsvolck gebruyckt in het exploifl op te

voorfz. Stadt , die twee derdendeelen van het geheel, innecommen van
drye jaren van de generale middelen die in dezelve Stadt ten behoeve van
de gemeene faecke van wegen der Generaliteyt aireede in treyn zyn oft ge-
brocht zullen worden , op ten voet gelyck dezelve cours hebben en betaelc

wordden in de Provinciën van Hollandt ende Zeelandt , accorderende ende
confenterende dat zy daerop zullen mogen negotieren zoo veele mogelyck
die penningen in defe verfocht , ende defelve employeren aen de betalinge

van het voerfeyde Crychsvolck, alfoo fy hen niet en vinden gelafl aen de
Remonflranten eenige gereede penningen oft voir defelve haer crediet, vol-

gende het verfoeck alhier gedaen, aen jemanden te verflrecken, diewyle
voer defe tyt alles aengeleght wordt tot afbreuck ende wederflandt des
Viands. Aldus gedaen in de Vergaderinge van de voorfz. Heeren Staten

in sGravenhage den xxviij^" Mcy xv^ tnegentich ".

u

>>

»>

(^Onderteekent-)

Heermale.

De verovering der Stadt Breda verweckte een onuytfprekelycke vreugde in

de harten der Vereenigde Nederlanders , die deze Stadt niet te onrecht aan-
'merkten als een voormuur van den Staat. Men vierde die overwinning zeer
plegtig door 't ganfche Landt, en men floeg, ter vereeuwiging van dat ge-
denkwaardig geval, goude en zilverc Penningen, in diervoegen als hier onder
afgebeek flaan.

I. Op de voorzyde van den eerften , ziet men uyt hef befchreven Turf- r<»» u»n
fchip , daar het in de Haven of Gracht van 't Slot legt , de verborgene Krygs- Hedcrl.

V 3
knech-
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knechten te voorfchyn komen, en den rand daar rondom beflcmpelt met deza

woorden

:

PARATI VINCERE AUT MORI. 4. NONARüm MARTII."

Dat is:

BEREID OM TE AFINNEN OF TE STERFEN. DEN ^.
' FAN LENTEMJANDT.

%nde de Nacht op' welken zy 't Slot gewapenderhandt en de Stadt Breda
vervolgens by verdrag hebben gewonnen. De rugzyde heeft geen verbeel-

ding , maar binnen een lauwerkrans dit opfchrift

:

" :breda a servitute hispanica vindicata.
DUCTU PRINCIPIS MAURITII A NASSavia.

AnnO CIO IDXC.

Dat is:
•

BREDA FAN DE SPAANSCHE SLAFERNYE FERLOSt
DOOR 'r BELEID FAN PRINS MAURITS FAN

NASSAU. IN 'r JAAR 1590.

II. Op de voorzyde van den tweeden, ziet men de verfchoole manfchap,

als vooren , uyt het Turffchip te voorfchyn komen , en de rand omzoomt
met deeze woorden tot Op- en Omfchrift

:

INVICTI ANIMI premium. PARATI VINCERE AUT
MORI. 4. MARTII,

Dat is

:

BELOONING DER ONFERIFINNELIKE ZIELEN. BEi
REID OM TE AFINNEN OF TE STERFEN DEN j^.

FAN LENTEMAANDT.

Onder het Wapenfchild van Prins Maurits en den Leeuw der Véfèèlïïpê
Geweflen , die in den eenen klaeuw eenen Bundel Pylen , en in den anderen
een bloot Zwaard voert, leeft men op de achterzyde iiet zelve Opfchrift als op
den eerften Penning.

Em, VA»
Meteren
Neiierl.

nijlor. 16.

Beuk.

Coudhoe

"ven Kro-

nyck 1.

Deel, Bi.

z8ü.

Karel Heraugier wierdt, ter belooning van zyne beproefde dapperheid,
vereert met deScadtvoogdye van Breda, de Kapiteyn Lambert Charles verkreeg
het Sergeant Majorfchap , de verdere Kapiteynen en Officieren wierden met
eene goede fomme gelts, en ieder Soldaat met eenen gouden Penning en be-

lofte van Vordering befchoncken.

In 't begin van Grasmaandt daaraanvolgende , is Karel Graaf van Mansveld
Spaanfch Bevelhebber , met een vliegent leger , omtrent Breda gekomen , en
heeft te Terheyden aan de Mark een fchants opgeworpen , met een brug over
die rivier , waar mede hy de Stadt te water heeft befloten : Doch Prins Mau-
rits , met zyne Krygsbenden , in Wynmaandt , daar voor geruckt zynde

,

dwong den Pleer van Grobbendonck , welke daar in 't gebiedt voerde , de
fchants, naa vy f dagen belegs, aan hem over te geven, Waarnaa hy die door
de huyslieden deed Hechten.

Zedert 't veroveren van Breda , hadden de Spaanfchen verfcheyde pogin-
gen "-||idaen, om- zidi.op de.: eene of andere wyze daar van weder mëeftep-te

maeken. Onder anderen hadden zy, in Sprockelmaandt 1599, een aanflag

gefmeedt, om die Stadt by verr^ffing in te nemen j Ten wellien eynde zy eenen

Krygs-
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Krygsknecht der bezetting, genaamt La Roche, voor twee diij^ent kroonen
hadden omgekocht; Doch dees maekte zulks aan Prins Maurits bekent, die

met den Stadvoogd Heraugier en den Burgemeefter Montens overicyde, om
den Vyandt te betrappen. De Spaanfchen onbewiifb van 't ontdeckte ver-

raad , hadden den fellienden der gemelde maande vaftgeflelt, om den aanflag

uy t te voeren , en waren onder 't beleid van den Heer van Grobbendonck en
van Auguftyn Mexia reeds voor eene der Stads poorten genadert, welke voor-
bedachtelyck voor hen geopent vvierdt : Doch de Valbrug der buytenfle poort

,

uyt vrees van gevaer, al te fchielyck opgehaelt, en te gelyck op den Vyandt
gefchoten wordende, trock die met weynig verlies te rug.

Op den vyfden van Sprockelmaandt 1600. is op de heyde, tulTchen Loon
op 't Zanten 's Hertogenbofch , voorgevallen 't beruchte gevecht tulTchen den
Heer van Breaiicé, Franlch Edelman in dienft van denStact, en Gerard Abra-
]iams , anders genaemt Leckerbeetken , Luytenant des Heeren van Grobben-
donck Stadvoogd van 's Hertogenbofch, yder verzelt van twintig uytgelefe

Ruyters : En vermits dat geval zeer verfcheyden in 'sLands Jaerboecken ver-

haelt wordt, zoo zal 't de moeyte waerdig zyn hier te laten volgen de oor-

fpronckelycke Verklaring des 1'rompetters , die op hooge laft, voor, in, en
naa 't gevecht, aldaar is tegenwoordig geweeft , in diervoegen a's dezeK'e, in

de Franfche taal, in de Stads Regiilers geboekt flaat.

jj Ter Ordonnantie van zyn Graajf. Extie. luforni-itie genomen hy

,, Schepenen van Breda ^ in maniere ijis volgt..

„ Aaron Fredrick van Engelandt oudt 35 jaeren. Trompetter onder deCom-

,, pagnie van den Heer Themple, garnilben houdende binnen deze Stadt Bre-

„ da , rechtelyck gedagvaert zynde by Govaert Petcrlz {^loco Pratoris ) ren

j, eynde de waerheyt te zeggen , en deswegen gevraagt , Vv^at hy gezien

„ heeft aangaende 't gevecht voorgevallen tuflchen den Heer van Breauté

„ aan d'eene, en Leckerbeetken Luytenant van den Heer van Grobbendonck
„ aan d'andere zyde , Verklaart , op den eedt aan zyn Ex"'^ en de Heeren

,, Staten' Generael der Vereenigde Nederlanden gedaan, dat hy Deponent

,, door zynen Luytenant den Heer Beringhen voorleden Vrydag en agt da-

), gen, zynde den vierden dezer tegenwoordige maandt, is gezonden naar

„ Dongen , om te vernemen , Vv^aar zich de Heer van Breauté bevondt , den

,, welcken hy aldaer aantrof, verzelt zynde van een en twintig Ruyters.

„ Dat zy te zamen van daar den weg hebben genomen naar Loon op 't Zant

,

„ hebbende de voorfz. Breauté by zich eenen Trompetter van den Heer van

„ Grobbendonck , Dat hy Deponent des anderen dacgs , met den gemelden Trom-

„ petter, is gegaan naar 's Hertogenbofch, om aan den Heer van Grobben-

,, donck kennis te geven, dat de Heer vanBreauté reeds in 't dorp Vucht
,, aangekomen was; Dat hy Grobbendonck daarop aan hem Deponent fchrifte-

„ lyck antwoort heeft gegeven met een flefch wyn , om die aan den Heer
„ van Breauté te brengen, als mede nog eenige brieven, om die te behandi-

„ gen aan den bovengemelden Leckerbeetken , dien hy Deps ontmoete voor-

by 't Gerecht van 's Hertogenbofch naar de Stads zyde , mede verzelt van
een en twintig Ruyters. Öp welck antwoort Leckerbeetken hem met zy-

nen Trompetter te rug zondt, om de Ruyters van Breauté te tellen, en

naadien zy , zoo aan de eene als andere kant , ieder een en twintig Ruyters

by zich hadden , is er van elck eenen Ruyter weggezonden, zoodanig dat

met den aanvang van 't Gevecht van wederzyden een yegelyck niet meer
hadt dan twintig Ruyters.

,, Verklarende verders, dat terwyl hy, op order van den Heer van Breau-

„ té , bezig was 't getal der Ruyters van Leckerbeetken op te nemen , hy met

„ een oock acht gaf op de wapenen , waar mede zy voorzien waren. Dat hy

„ Dep', alsdoen niet anders kon bemercken , of ieder Ruyter hadt alleen , bo-

„ ven en behalven 't gewone zydgeweer , twee pifloolen , en dat hy echter in 't

„ gevecht befpeurt hadt, dat ieder der Ruyters van Leckerbeetken, boven

„ de twee voorfchreve pifloolen , nog by aich hadt een lange bufle of cara-

» byff.
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„ byn. Dat hy Dep', verders door den He,er van Breauté gelaü: wierdt , oni

„ den gemelden Leckerbeecken te gaan aanzeggen, dat hy nog wat meer aan

,, deze zyde van 't Gerecht zoude naderen , welke hem Dep^ tot antwoort gaf,

„ dat hy naaby genoeg was, en aldaer een goedt pleyn en veldt was om te

„ konnen flaan , Waarop de Heer van Breauté en de voorfz. Leckerbeetken

„ van wederzyde zeer langzaam begonnen te naaderen en op eikanderen los te

„ gaan , zoodanig dat den Heer van Breauté twee paarden onder 't lyf doot-

,, gefchoten wierden, die zich naa 't verlies van 't tweede paart gevangen

„ moetl; overgeven ;
geiyck hy dan oock door de Ruyters van Leckerbeetken

j, naar 'sHertogenbofch is geleyd gcvvorden: Maar alzoo hy zwaar in de dye

„ gekwetfl was , en deswegen niet kon gaen , wierdt hem een hunner paar-

„ den gegeven.

„ De Deponent verklaart verder , dat naa dat het voorfz. v/as voorgeval-

,, len , hy zich alleen op den weg begaf naar de Stadt , cm te zien wat het

,, eynde zoude wezen van die zaak, Dat hy te zelve tyd gewaar wierdt dat

„ drie of vier Ruyters van Leckerbeetlcen hem zeer fchielyck opvolgden
,

„ met grooten haafl; komende aanrennen uyt 't dorp Vucht , al roepende

,

,, Onfe Luyttnant is doot^ zy moeien alle met hemjlevjcti. Dat daer op een dier

„ Ruyters het recht op den Heer van Breauté aanzette, en met zyn Carabyn

„ denzelven zoo een zwaren floot van vooren op de borfl toebracht , dat hy
„ van zyn paart ter aarden nederviel, te zelve tyd nog bekomende een houw
„ met een degen door zyn aangezicht. Dat ondertuftchen de Neef des Hce-
„ ren van Breauté, welke met nog twee andere gevangenen weggeleydt wierdt

^

,, aldaer ter plaetze mede aankwam. Waar naa zy alle zoo door Carabyn

„ fchoten,als met houwen en fleken wierden afgemaakt , uytgenomen een Kor-

„ porael , die behouden v/ierdt door eenen zekeren Lamhaer, hem agter de

„ andere gevangenen om leydende.

„ Verders gevraagt zynde, of de Heer van Grobbendonck niet tegenwoor-

„ dig was ter plaetze , alwaer de Heer van Breauté met de zynen wierdt doot-

„ gellagen , Verklaart hy Dep% van neen , maar dat hy naar 's Hertogenbofch

„ gaande, den Heer van Grobbendonck heeft gezien uyt de Stadt komende, en

„ dat hy hem op de brug heeft ontmoet ; En dat by het geval tegenwoordig

„ zyn geweell vier of vyf perzoonen zoo Borgers als Soldaten , die naa 't ge-

„ vecht uyt de Stadt gekomen waren.

„ Aldus gedeponeert op den Stadhuyfe van Breda den 14 February 1600,

„ prefent Govaert Peterfz ( loco Pratoris ) en Job Wynants van Ruth Sohe-

,,
penen der voorfz. Stadt Breda. In kennifle van nHy,

( En was gelekent:)

B: VAN DEN CORPUT.

In 't jaar 1603. was er te Breda weder een grooten Brant , welke, op den

fes en twintigllen van Zomermaandt, 's nachts omtrent een uur, begon in ze-

ker Achterhuysken ilaende op den Haechdyck , tegen over de Gampelilraat

,

beneven het huys genaamt Antwerpen , alwaar een Franfche Soldaet met eene

lichte Vrouwe gehuysveft was , door welke den Brant veroorzaakt wierdt

,

en daar mede verbranden drie en vyftig wooningen , beftaande in vyfen twintig

Woonhuyfen , en agt en twintig Agterhuyfen.

Op den dartigften van Bloeymaandt 1Ó20, deed Prins Maurits , als Heer
der Stadt en Lande van Breda , aldaar zyne plegtige intrede , welke gefchie-

de op de volgende wyze. Naa dat de Prins op de grenfen der Baanderye ge-

komen was , wierdt hy aldaar door den Drollaert en alle de Schouteten der

Vryheden en Heerlykheden , mitsgaders door den Stadvoogd Jullinus vanNaf-
fau met eenige Kornetten Ruyteren , ontfangen , van welke hy tot aan de

Sta'dc btgeleydt wierdt. Hy kwam des namiddags aldaar aan, en vondt voor
de Gafthuys eyndfche poort de fes Vaandelen Borgeren in orden gefchaart

,

an van den Magiflraet nevens de Officieren der Borgerye verwükomt zynde,

tradthy binnen de poort, van dewelke tot aan 't Kalieel de Bezetting in wa-
penen
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penen Jangs de flraten geftelc ftont. De Prins reedt daar midden door, onder

'c loiTen van 'c gefciiut op de Wallen, en eene gefladige toejuyching der in-

v\ oonaeren , toe voor de Kamer van Vreugdendal , alwaar op een Zegenpoort

de geichiedenis van Gideon vertoont wierdt. Op 't Pleyn voor 't Kalteel zag

hy op een Praalboog mede eenige andere vertoningen. Vervolgens op 't

Hof gekomen zj^nde , wierdt hy andermael van den Magiflraet en verdere

hooge en laage Scantsperzoonen begroet, terwyl ondertufTchen 't Krj'-gsvolck

en de Borgerye uyt hun handgeweer verfcheyde eerfchoten deden, Naa dat

de Prins wat geruft hadt , kwam hy met zyn ganfche Stoet van het Hof, en
liet de Borgeren, onder hunne byzondere Vaandelen, voorbytrecken, over

welkers goede houding hy zich zeer vergenoegt toonde. Des avonds wierdt

de Triomfkloek geluydt, en onder 't affteken van een menigte Vierwerken
,

groote vreugde bedreven.

De Kamer van Rhetorica
,
genaamt Freugdendal , ftak boven al uyt in deze

Vieringen en Vreugde bedryven , weshalven Prins Maurits benieuwt zynde
die Kamer te bezichtigen , zich nog dien zelven avondt , met zyn geheele Hof-
ftoet derwaerts begaf, en van de Leden met de uyterfte hoogagting en blyd-

fchap ontfangen wierdt. Te zelve tyd las men aldaer verfcheyde Verfen, ter

eeren van den Prins gedicht ; Waarvan men er die twee zal melden , welke
doenmaels den hoogften prys verkregen , om dus een kleyn ftaaltje te geven

van de Dichtkonft dïer Kameren.

B A L A D E N

Tot lof van zyne Vorft: Gen: Mauritius Prince van
OkAÈNGEN, Grave van Nassou &c. Baron van
Breda, uytgefproken by de Kamer van yreuchdendal

,

op fyn blyde Inkomfte binnen de Stadt Breda, op den 30.

Mey 1^20.

^1 U iriumpheert Breda , 6 Princeïyke Stadt

,

Si Gy Borgers /itigt en [peelt , en wilt ook vreugt heginnen i

fFant mven Ed'len Prins 's Landi kojielycken Schat
y

Uw Heer goet en getrouw , die hebt gy nu hier binnen.

Daer gy na hebt gewenji
,
gewacht met vier ge finnen y

Bedroeft door fyn vertoef , die geeft u nu de hant

,

Komt groeten defen Heldt , wilt hem int hert beminnen.

Die voor ons goet en bloet , en leven Jielt tepant.

Looft den vermaerden f^orj} , die voor het Vaderlant ,

yVgf» het Spaens gewelt , zoo vinnig heeft geftreden^

Van al fyn daden roemt , die hy door liefden brant
,

Gedaan beeft tot 's Lands nut, in Velden en in Steden

^

Komt en befiet hoe fchoon en beerlyck dat nu heden

Tot Spaenjens fchrik en fpyt , Oranjen heerlyck bloeyt

,

JViens blad''ren groen en fchoon , belommWen ons in P'reden ,

£n fyn vermaerde Vrucht ons hert met vrmchde voeyt.

jlls Jofue vermaert
, foo heeft hy ons geïeydt

,

In 't foete Canaan , vol vruchten t'onfer baten

,

t ƒ» plaats van 't Tranendal
, foo heeft hy ons bereydt.

Een lieflyck Vreuchdendal , daer wy genuchte vaten.

( IVy die als Ifraël, m Midians ^öc'/t faten ^

Met haar afgodery moetwil en pracht gequelt ,

Hy kloecklyck heeft verleji, en vry in rufi gelaten.

Van Godt daer toe bewetcht. ulls Gideon den Htlt ,

X Den
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Den Godsdienfi, heel verdruckt ^ heeft hy 'weer opgefielty

En met een yvrich hert Baals altaar doen breken
,

jiltvas den ^yandt fterck en kwam met groot gewelt,

Sy fyn van Godt verfchrickt , en fchandelyk geweken.

Gelyck als David kloeck heeft Goliath geftreken

En 't Philiileenfche heyr doen vluchten metter fpoet ^

Soo is Bourgoengien oock van onfen Prins doorfteken ,

En heeft al haaren roem vertreden met den voet.

Het Spaenfch verfchricklyck vier , daer 't al voor heeft geheeft

Socht defen Ed'len Prins te krencken en verteiren

Maar na Salmanders aart^ heeft hy daar in gekeft.

En tot om herten vreucht
, geblufl na fyn begeiren,

'/ Trots Huys van Ooflenryck , dat tneeni hem te vervetten
,

Met vreeffelyck gefchut , en brengen heel tot niet
,

Maar hy heeft kloeck geftaen , en gaat hemfoo vermeiren y

jlls den Salmander doet , dat Spaenjen vreeji , diet ftet.

yil meent hem V Roomfche Fier te brengen in '/ verdriet y

En fyn vermaerde deucht en etre te doen fincken ,

3"'
is al verloren moeytf , miant foo het Gout gefchiet ,

Soo fal fyn eer en deucht door '/ vier veel fchoonder blinckcUf

En fynen grooten naam fal eeuwich loff'lyck klincken
,

Want hy uyt rechte lieffd\ gelyck den Pellicaen,

Het bloet uyt (yne bor/t
, fyn Jongskens geeft te drincken^

En heeft met raet en daet ons trouw'lyk bygeflaen.

Dus Bredaefch Borgerye verheucht u kleyn en groot

,

Want defen Ed'len Heer Prins Maurits van NassouweN»
Wiens deucht , loff, eer en prys em al des Werelts kloot

,

Tot op den boochjien groet , men heerlyck hoort ontfouwen.

Een Prins, die Breda foeckt recht prinslyck op te bouwen

^

Een Forfl , die voor Gods Woort en Kerke forge draegt

,

Een Heer , die '/ recht bemint en onrecht Joeckt te fchouwen^

Een Herder , die den Wolf van fyne Schaepkens jaecht.

Dus laet ons met gefanck en dichten onvertfaecht

,

Hem wilhom heeten hier , als onfen Heer verheven
,

En dancken onfen Godt , van dat hem heeft behaecht ,

Ons , naer ons henen lufl , volmaeckten wenfcb te geven

,

Oock bidden , dat hy mach in voorfpoet lange leven

,

En houden metter hant Gods Woort en Waerheyt fchoon ,

Op dat hy tot '5 Lands heyl^ door Godes geeft gedreven ,

Verkryg aVs Werelts eer , en namaels 's levens Kroon.

DEs Baladen fyn gefproken

Fanhet vreuchdichYrQwoh^tnézX

Als men vierden overal
,

V Berckenrys heel fchoon ontloken ^

Heeft gefongen loff en eer

Fan den nieuw gekomen Heer*

2.

Een Salmander onbefweken
Stont in brant , in vlam , in vier

,

Maar geen fchaed' en leed* het dtsr

By den Prins met recht geleken ^

Die als eenen Helt met lufl

,

't Spaenfche vier beeft uytgebhft.

't Boergoenfch Huys,feerhoogverheven

Heeft oock groot getier gemaekt.

En met fyn gefchut gekraekt.

Om Salmander te doen fneven^

En te brengen heel tot Jchant,

Maar by fiak het felfs in brant.

Onfen Heer , en Prins der Fromen,
Js dien avont , onverwacht ,

Met V geheel Nassouws GeJIacbt,

In het Vreuchdendal gekomen,

Daer hy ons , tot liefdens pant ,

Gaf [in trtmjot rechterhant.

S-'t Ber.
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VBerkênrys dat groeyien bloeyde ,

fi^ant het had nooyt hiyder dacb^

Dan alft defen Frince facb ,

Hipocréne overvloeyde,

'ƒ Vreuchdendal en Phebi fcbaer

Hiet bem ivildom aliegatr.

6.

iiy aanfacb ons jonfi en toonde
,

Dat om doen en iverck h^uaem,
Bem wai licff en uangenaem,

Mttter Minnendronck hy loonde

Onfe moeyten in de Konji

,

E» beloofden ons fyn jonji.

ylls hy nu van ons ging feheyen ,

Gevende bet Berckenrys
f'^an haer iverck den Opperprys^

Hebben ivy noch gaen bereyen.

Nieuwe dichten en gejanck,

2ö/ Nassoüs /«ƒ, eer en danck.

8.

'Mebhen oocJi den Heer gebeden.

Dat hy onfen Prime goet

Segen voort in overvloet

,

Op dat wy tn ruft en vreden.

Door hem mogen blyven vry

Fan de Spaenfche Slaverny.

De Spaanfchen geen kans ziende , ora , door heymelyckè verflandhouding

,

hen wederom meefter van Breda te maken, hadden al overlang beraadflaagt,

om die Stade met gewek aan te tallen, en onder hunne macht te brengen.

Ten dien eynde wierdt de Markgraaf Ambrofius Spinola , Opperbevelhebber

van 't Spaenfche heyr , door den Koning gelaft de belegering van Breda ten

fpoedigften te ondernemen , en met allen yver voort te zetten. De Markgraaf
hadt tegen dat ontwerp wel eruftige vertoogen gedtan , en aan 't Hof ver-

toont de fterkte dier Stadt , welke van Krygsvolck en leeftocht wel voorzien

v/as, en vooral het reeds zoo verre verlopen jaargetyde, en den aennaade-

renden winter , waar door 't beleg 2eer langzaam zoude voortgaan , en 't

volck middelerwyl veel lyJen. Doch de Koning by zyn voornemen volhar-

dende , was Spinola genootzaackt een talryck leger onder het bevel van Jan
Graaf van Naffau en van Hendrick Graaf van den Berg, te doen bj^ een za-

melen, met t welcke hy zeer onverwacht naar Breda optrock, en den agc

en twintigften van Oogftmaandt 1624, in 't Dorp Güze aankwam.
Dien zelfden nacht liet hy 't Dorp Ginneken nog bezetten , en de brug over

de rivier de Mark aldaar verfterken. De Burgeren , onder 't bevel des Drof-

faerts Jan van Aerffen , waren derwaerts wel opgetrocken , om dien poft te

verdedigen , maar de Vyand was reeds te fterk , en deswegen we^^ien zy te

rug , en ftaken 't Dorp, voor 't grootfte gedeelte, in branc. Het Dorp Ter-
heyden te zelve tyd van de Spaenfchen bezet zynde wierdt in aller yl met veele

wercken gefterkt
,
gelyck mede de Groote Warande, tuflchen Breda en Ter-

heyden gelegen, alwaar, onder 't opzicht van Don Jan de Medicis, over de

rivier de Mark eenSchipbrug geflagen wierdt, die ter beveyliging aanwederzy-
den met een halve maan 'gedeckt was. Boven en beneden die brug liet Don
Jan nog een ftalcetzel van palen in de rivier heyen , waar door alle gemeen-
fchap te water met de Stadt afgefneden wierdt.

Van daer trocken de Spaanfchen, onder 't bevel van Claiide de Rye, Vry-
heer van Balangon, naar Teteringe, en de Graaf van Yfenburg veftigde zich

met zyne onderhorige benden in 't Dorp de Hage. Om alle deze Kwartieren

te decken, hadt men van buyten eene Linie van Circumvallatie of van Omwal-
ling gemaekt, welke in dezer voegen gericht was. Van 't Dorp Terheyden,
alwaer Karel Roma 't bevel voerde , was die Linie getrocken over de Gehuch-
ten van Hartel en Monnickhof, tot aan Teteringe, 't gene door den Vry-
*heer van Balanjon bezet was. Van daar liep dezelve over Heufenhout naar

Ginneken , alwaar 't Hooft kwartier van den Markgraef Spinola was. Van
Ginneken was die verder getrocken , langs de verfterkte brug over de Mark

,

tot aan 't Dorp de Hage , waarin de Graaf van Yfenburg 't gebiedt voerde

;

En van de Hage over Hoogfteen en Gageldonck, langs eenen dyck , die van

daar, ter dickte van twintig en hoogte van fes voeten , door de iaage landen,

gelegt was , tot aan de rivier de Marke , tef plaatze alwaar de bovengemelde
X 2 Schip-
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Schipbrug geflagen was. Van daer begon mede een Linie van Contrevallatie of
van Tegenwalling om alle de kwartieren tegen de uytvallen der Belegerden te

decken. Deze was getrocken van de Groote Warande door den Polder de
Vucht , langs den Swarten dyck ; Van daar over den Teteringfchen weg

,

langs den Ypelaer, tot aan de Zantbergen, ftuytende tegen de Mark; En
van daer nog verder , langs een brug over de Weerreys , door de Haagfe
flraat en 't laage landt, tot aan den Emer; zynde nog boven dien een affnyding

gemaekt van den bovengemelden Dyck tot aan de rivier, recht over Amelen-
berg of de kleyne Warande. Langs beyde deze Linien waren , ter tuflchen-

wydte van vier tot vj'fhondert fciireden, menigvuldige Schantzen en Reduy-
ten opgeworpen , om de onderlinge gemeenfchap tuflchen de byzondere
kwartieren open te houden. Alle deze zoo ongemeene wercken wierden, door
de buytengewoone wackerheid van den Markgraaf Spinola , in den tyd van
zeventien dagen voltooyt.

OndertufTchen waren de Belegerden niet min bezig , om alles tot een kloec-

ke tegenweer te vervaardigen. Men liet alle de bollchen en boomen rondom
de Stadt afhouwen , en voornamentlyck alle de fpeelhoven , die doenmaels in

groote menigte tuflchen de Gafthuyseyndfche en Ginnekens poorten gelegen
waren, in der haaft afbreken en flechten, om, zoo veel mogelyck, den Vyandt
gelegentheid te benemen van aldaer poll te vateen , én de Stadt onverhindert

te naderen. De Magiilraet droeg oock zorg , om alle de granen en verdere eet-

waeren , die men in de borgers en andere huyfen vondc , naeukeurig te doen
opteykenen , waar van een nette uytrekening gemaakt wierdt , hoe verre die

voorraad zoude konnen llrecken. Men deed boven dien door de bezetting

al het Vee en 't koren , 't gene by de huyslieden gevonden wierdt , binnen de
Stadt brengen , als mede de Vellingwercken in goeden flaet flellen , en die

met veele nieuwe vermeerderen.

De Stadvoogd Juftinus van NafTau hadt middelerwyl mede bezorgt , dat de
Borgeren zoo wel als de ICrygsknechten de wallen zouden bewaken , en bragt

door zyn gezag te wege , dat aan den Droflaert Jan van Aerflen in den Krygs-
raadt zitplaats vergunt ^wierdt , om te gelyck met de andere Krygsoverflen by
alle raadsplegingen tegenwoordig te zyn, ten eynde door dat middelde goe-
de eenigheid tulTchen de Borgerye en 't Krygsvolck des te naeuwer te ver-

knochten. Men deed verders afkondigen, dat een ygelyck, van wat rang
en hoedanigheid hy oock mogt wezen, gehouden zoude zyn, aan den Ma-
giflraat by eede te verklaren , wat gemunt gout en zilver hy onder zich

hadt , om 't zelve , in den naam der Algemeene Staten te leen op te nemen

,

tot betaling van 't Krygsvolck en de arbeyders, die in grooten getale aan de
Vefling werckten. Men kreeg op die wyze een hooftzom van omtrent drie-

hondert duyzent gulden byeen, waar uyt de gemelde koflen, voor 't grootfle

gedeelte
,
goed gemaakt zyn.

Als de Markgraaf Spinola, door de voorgemelde verfchantzingen , de Stadt

Breda teenemael hadt ingefloten , en er een groote roep door ganfch Europa
was opgegaen, wegens die beruchte belegering, zoo vervoegden zich veele

Vorften en voorname Krygsoverilen derwaerts , om die ongemeene Velling-

wercken uyt nieuwsgierigheid te bezichtigen. Onder andere kwam Uladis-

laus Sigismond Prins van Polen en Grootvorfl van Mofcovien , een zeer ver-

maart Krygsman , naa dat hy zich eenigen tyd te Bruflel , by de Infante van
Spanjen , hadt opgehouden , den Markgraaf Spinola in 't Leger bezoecken , die

met de uyterfte naeukeurigheid alle die wyd uytgeftreckte verfchantzingen be-

fchouwt hebbende , niet kon nalaten deswegen zyne hoogfte verwondering te

betoonen , en den Markgraaf van de aanftaande overwinning te verzekeren.

Middelerwyl was er tyding gekomen , dat Prins Maurits met zyn leger naar
Geertruydenberg in optocht was, weshalven Spinola, door den Vryheer van
Baillon , een voordeeligen poil by Oofterhout tydig liet verflercken , waar uyt
anderfints aan de Belegeraars veel fchade en ongemack kon toegebracht wor-
den. Welcke poft, naa dat de Prins meer genadertwas, met zeven duy-
zent Voetknechten en dartig Kornetten Ruyteren bezet wierdt.

Prins Maurits hadt zich ondertuflchen met zyn heyr te Made nedergeOa-

gen , alwaer hy twee en twintig dagen bleef leggen y Doch bemerkende , dat.

hy
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hy op de flerke vef-fchantzingen der Vyanden geen 't minfle voordeel kon be-

halen , beiloot hy met zyn leger af te trecken , 't welke hy , niettegenflaande

de krachtige tegenpogingen van Spinola , in goede orden , en zonder afbreuk

verrigte; Waar naa hy zyne benden in twee hoepen verdeelde , zendende den
eenen , onder Graaf Ernfl , naar Rofendael , eii den anderen , onder 't bevel

van zynen broeder Prins fredrick Hendrick , naar Sprang. De Prins zelf te

Rofendael ziele geworden zynde , uyt verdriet dat hy 't verlies van zyne Stadt

Breda tans voor oogen zag, Ijet zich, in 't eynde van 't jaar 1624, van daer

naar den Hage brengen, alwaar hy, in Grasmaandt 1625, aan die ziekte

overleedt.

In 't begin van 't jaar 1025, wierdt by den Algemeenen Staet ernflelyck

geraadpleegt over de middelen, die tot 't ontzet van Breda voorgeflagen wier-

den, en onder anderen befloot men allen toevoer naar 't Spaenfch leger, zoo
veel doenlyck, af te fnyden, en den Vyandt, door gebreck van Mont en Oor-
logsbehoeften, tot 't opflaan der belegering te nootzaken. Ten dien eynde
wierden fcherpe bevelen afgezonden en de Landluyden op dootftraf verboden
eenige eetwaren in 's Vyands leger te voeren. Men worf veel nieuw Krygs-

volck, en men deed veele poften bezetten, om den toevoer van leeftocht der-

waerts te verhinderen. Door deze ftrenge bevelen waren de Landlieden be-

vreeft ietwes in 't Spaenfch leger te brengen, waar door in 't zelve een groo-

te fchaersheid en dierte oncftont, zoo dat de Krygs lieden gedrongen wierden
't vleyfch der doode paarden onder hen te verdeelen , en tot ipys te nut-

tigen.

De Markgraaf Spinola zat middelerwyl niet ftil , en nam daar tegen alle

bedenkelycke voorzorg; Hy geboodt in de Stadt Lier een groot magazyn van
granen op te rechten, van waer hy dezelve, door 't meerendeel der Ruyterye,
onder 't gebiedt van Hendrick Graaf van den Berg, van tyd te tyd naar 'c

leger het begeleyden. Graaf Hendriclv hadt, om die Convoyen des te meer
te beveyligen, te Baerle een Schants doen opwerpen, in dewelke hy een ben-

de Ruy teren tot bezetting leyde. Hy het nog boven dien drie andere Schant-

zen tuflchen Lier , Herer.ials en 'I urnhcut , in aller yl vervaardigen, gelyk

mede de Graaf v::!n Yfenburg een diergelyc e Schants hadt laten maeken in 'c

Dorp de Leur, niet verre van de rivier de Mark gelegen. Door deze' voor-

zorg wierdt alle noodige voorraad, met weynig gevaar, in 't leger aangevoert,

en de Vyand in ftaat geftelc , om 't beleg en de uythongering van Breda met
yver te vervolgen. De Markgraaf Spinola trachtende verders de gemoederen
der Krygsknechten te winnen, en hen te gewilliger te maeken, om den zwa-
ren regen, koude , en andere ongemacken des Winters met gedult door te

ftaan , hadt aan hen , boven 't gewoone aandeel van broodt , oock een zekere
maat bier doen uytieveren ; En op 't zonderlinge bevel der Infante van Span- Herm:

jen wierdt aan ieder Schikwacht eenen dicken gevoerden rock , en aan 't ver-
^"^J

^ ^''

dere Krygsvolck kouflen en fchoenen gegeven. Door welcke mildadigheden
Spinola de Krygsknechten in toom hieldt , en dezelve in alle voorvallen zeer

bereydwillig tot den dienft maakte.
Het beleg dus langzaam voortgaande , nam Spinola voor de Stadt meer en

meer te benaeuwen , en liet ten dien eynde in de drie voornaemfte Kwartieren
Beukeryen oprechten. De eerfte en grootfte was geplaatft voor 't Kwartier
van Ginneken , met negen ftucken grof gefchut ; de tweede in dat van Te-
teringe met fes ftucken , en de derde in 't Kwartier van de Hage infgelycks

met fes ftucken grof gefchut. Terwyl men hier mede bezig was , deden de Be-
legerden verfcheyde uytvallen , om de vyandlycke wercken overhoop te

fmyten , doch telkens wierden zy met verhes te rug gedreven; En na daü

de gemelde Beukeryen in ftaat waren gebragt , wierdt de Stadt van drie zyden
onophoudelyck befchoten.

De Belegerden dus benaeuwt wordende zagen mede naar middelen om , ten

eynde de Stadt tot 't uyterfte te houden. Men was beducht , dat door 't langdurig

beleg de montbehoefcen eyndelyck zouden ontbreken. En derhalven vondt de
Magiftraet goedt , in alle huyfen en korenzolders een nader onderzoeck te doen

,

en alle den voorraad van Granen, die voorhanden was , op te tekenen, 't gene
geduurende de belegering, van raaandt tot maandt herhaelc wierdt, gelyck

X 3 daer



i<S6 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE

Rtfol. der

Stadt Bre-

da.

daer van in de Stads Regifters nog overvloedige blycken gevonden worderi.

AHe de huysgezinnen wierden ten laatften mede opgefchreven, en 'tbroodt,

zoo verre het fhrecken kon , aan dezelve op eene evenredige wyze , en tot een

redelycken prys uytgedeelt. In Louwmaandt 1Ó25, gefchiede een algemeen
onderzoeek , in tegenwoordigheid der Burgemeelleren en der Afgezondenen

van den Krygsraadt , en men deed de Borgeren en Ingezetenen , onder eedt

en op flraf van meyneedigheid , verklaren, hoe veele granen en meel zy in

hunne huyfen hadden , al 't welke in de Stads gemeene Korenfchuuren wierdc

opgélegt.

En naadien tot betaling van 't Krygsvolk en andere behoeften weynig gek
meer voorhanden was , zoo wierdt , op 't bevel der Overheid , afgekondigt

,

dat een ygelyck Borger en Ingezeten zyn gemaakt zilverwerck moeft op 't

Stadthuys brengen , waar van verfcheyde zoorten van vierkante Stucken ge-

flagen zyn , welkers afbeelding hier onder ftaet , en die voor een , twee en

drie gulden gangbaer waren. Te zelve tyd wierden mede verfcheyde zoorten

van kopere Munt geflagen ter waarde van een, twee en drie iluyvers.

Van loon

Nederl.

Hiftoripenn,

1 Deil Bi.

157.

I. Het eerfle, dat voor veertig fluyvers gangbaar geweeft is, als blyckt uyt

de Punifche cyfferletteren , die in den bovenften hoeck geftempelt ftaan , heeft

in den rechter hoeck het Wapen van Oranjen , in den llincker dat der bele-

gerde Stadt , en in 't midden rondom den Leeuw der Vereenigde Geweileü
dit Omfchrift:

BREDA OBSESSA. 1625.

Dat is:

BREDA BELEGERT. 1625.

II. Het tweede is aan 't eerfle Stuck gelyck, uytgezondert dat het wat groo-

ter , en voor feftig flayvers ftaande het beleg gangbaar geweeft is , volgens
den prySj die in den bovenften hoeck met Punifche cyfferletteren geftem-
pelt ftaat.

III. Van dezelfde waarde als 't eerfte Stuck is oock het derde , en beftaat

defzelfs verfchil hierin, dat in piaatze van den Leeuw der Vereenigde Ge-
weften, hier in 't midden het Wapenfchild van Prins Maurits, als Heer van
Breda

,
geftempelt ftaat. ,

lYl Hec
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IV. Het onderfte , mede van zilver , en voor twintig fluyvers gangbaar

geweeft , voert rondom het Wapen der Stadt dit Omfchrift;

BREDA OBSESsA. 1625.

Dat is;

BREDA BELEGERD. 1625,

V. De twee andere zyn kopere Noodftucken , waar van het eerfle voor
twee en een halve fluyver is gangbaar geweefl, hebbende, boven het Wa-
penfchild der belegerde Stadt, tot Opfchrift:

BREDA OBSESSA. 1625.

Dat is:

BREDA BELEGERT, 1625.

VI. Het kleynfle, mede van koper, is voor eenen ftuyver gangbaar ge-

weefl, als blyckt uyt den prys, die ter wederzyde van 't Stads Wapen is uyt-

gedruckt ; waar boven ftaat

:

Breda. 162$.

Prins Maurits , niettegenflaande zyne doodelycke ziekte, echter voorgeno»

men hebbende de belegerde Stadt van mont en oorlogs behoeften te voorzien

,

liet veel Koren en andere Eetwaeren , in de havens der nabygelege Steden

byeen brengen, en deed agtien platbodemde fchuyten toeruften, om over de
onder water flaande Landen te konnen vaeren. Deze fchuyten waren met een
zwaren boort , tegen de musket fchooten

,
geflerkt , en boven dien bezet met

vier tot fes flucken zoo metael als yzer gefchut , en een goedt getal uytgelefe

manfchap. Van deze uytrufling liet de Prins aan die van Breda kennis ge-

ven , met lafl , om mede eenige gewapende fchuyten tegen den beflemden
dag gereed te houden , met dewelcke zy onvoorziens uyt de Stadt zouden val-

len , en de brug der Spaenfchen trachten te vernielen. De Belegerden , hier

van onderricht zynde , wapenden aanftonts veertien Ponten , waar van men fes

met gefchut voorzag , op welcke zy driehondert Krygsknechten plaatflen , mits-

gaders nog aan feshondert Voetknechten bevel gaven , om te landt, langs de
rivier de Marke , een uytval te doen.

De Markgraaf Spinola van deze onderneming tydig kondfchap bekomen
hebbende , verflerkte met alle fpoedt de bezetting van Terheyden , hy liet

langs de Dycken daaromtrent gelegen verfcheyde afmydingen maeken , en voor-

al flelde hy in de Vucht, langs den Swarten dyck , een aaneengekoppelt paal-

werck , tulTchen de vier Schantzen , die hy op dien Dyck hadt doen leggen ,

op dat van dien kant over de laage Landen, welke op ieder getyde door 't op-

komende Vloeywater overflroomt wierden, geene fchuyten zouden konnen
doordringen.

Maar terwyl alles tot den aanflag gereed was , veranderde de wint , die ze-

dert langen tyd uyt 't Weflen gewaey t , en 't Landt met water vervult hadt

,

en naar 't Ooflen omflaande deed 't gewoone getyde zeer verminderen , en
dreef 't water van de overflroomde Landen in de rivier , en van daer verders

zeewaerts in : Waar door de fchuyten niet konnende over die Landen ge-

voert worden , in de havens bleven leggen , en den aanflag dus vruchteloos

afliep.

Op die wyze wierdt de belegering van Breda vaft voortgezet. De Mark-
graef Spinola beneerfligde zich om alle de kwartieren , niettegenflaande 't

ftrenge Winter faifoen , in dien flaat te houden , dat ze nog op de eene of
d'andere vi'7ze konden verrafl of overrompelt worden. Hy droeg voorna-

mentjyck zorg , dat de proviand naar 't leger in een genoegzame menigte

wierdt aangevoert; Ten welken eynde hy een groot getal karren hadt doen

by-
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byeenbrengen, die veel lichter dan wagens over de kwade en bedorve we-
gen konden gevoert worden; Door welke middelen hy de verwachting varr

Prins Maurits en der Algemeene Staten , die al te veel vertrouwen op 'c win-
tergetyde geflelt hadden, teenemael te leur zette.

ündertulTchen begon, door de langduurige influyting, 't gebreck aan leef-

tocht zich in de Stadt meer en meer te openbaren; Alle eetwaren waren op
een overmatigen prys geklommen , door welke dierte de Bezetting en de ver-

dere Inwoonderen gedrongen wierden kwaad voedzel te nuttigen. Hier uyc
fproten zware ziekten , heete koortfen , en eyndelyk de Peft , waar door wel
vyfduyzent zoo Krygsknechten als Borgeren en inwoonderen wierden wegge-
ruckt. Echter hield de Stadvoogdt Jultinus van NafTau , met de verdere Be-
velhebberen , en den Magiflraet , zich llantvaftig , en moedigde door zyn voor^^

beeldt de Krygsknechten aan, om de Stade, ophoop van een goedt en fpoe-

dig ontzet , tot 't uyterfte te houden.

Ten dien eynde wierdt in Lentemaandt 1625, voorgeflagen , om de rivier

de Mark, door 't leggen van een dyck dwars door dezelve, omtrent Ze-
venbergen te ftoppen, en aldus door 't ophouden van 't menigvuldige van de
heyde afzackende water , de wercken der Spaanfchen te vernielen, en hen
te nootzaken de belegering op te breken. Dees voorflag goedgekeurt zynde,
viel men aanflonts aan 't werk ; Men liet een grooten hoop fleenen zincken ter

plaatze, alwaer de rivier 't ondiepile was, welke met kley en vette aarde aan-

gevult wierden, endoor de zonderlinge neerfligheid der Werkbaafen fcheen
die dyck , binnen korten tyd , zyn volkomen bellag te zullen krygen ; Maar
een fchielycke verandering van 't weder , in den tyd der volle Maan , bracht

iulcken overvloedt van water by , veroorzaekt door de aanhoudende fneeuw
en regens, dat niet alleen de begonne dyck, maar zelf verfchcyde Veftingwerc-
ken van de Stadt weggefpoelt wierden. Dit afkomende water deed aan de
Spaanfchen mede grooten hinder, want de wegen tuffchen derzelver wyd
uytgeftreckte kwartieren, met de daar by gelege verfchanczingen , waren
zoodanig overflroomt, dat men er niet dan met fchuyten kon bykomen:
Waar door de onderlinge gemeenfchap tuffchen die kwartieren wierdt afgefne-

den , en 't Krygsvolck, 't gene aldaer in bezetting lag , genootzaakt veel hon-
ger en kommer uyt te flaen. Dees watersnoodt duurde vier dagen

,
geduu-

rende welken tyd veele Spaanfche knechten van koude en ongemack flierven

,

en 't aanvoeren der granen en anderen leeftocht wierdt daar door , in den tyd

van drie weeken, dus veragtert,dat er bynaa geen andere voorraadt in 't le-

ger kwam , dan 't gene door de flroopende Soldaten aangevoert wierdt.

Zoo ras 't water weder gevallen was, wierdt 't werk aan den gemelden
dyck hervat , en om de kracht des waters van Breda afkomende , des te beter

te breecken , wierden voor den dyck twee hoofden tegen over eikanderen in de
rivier uytgeftoken , tuflchen welkers opening zware balken , op de vorm van
een drietandige vorck, zeer dicht by een gezet wierden. Het werk dus met

yver gefladig wordende voortgezet , was men in hoop dat voorfpoedig te zul-

len ten eynde brengen , vermits alleen een kleyne opening in den dyck te

fluyten was. Maar de loop der rivier, zoo naeuw bedwongen wordende,
nam uytermaten toe, en kwam met zulken gewelt op de nieuw gemaekte
hoofden aanzetten , dat 't welzant zich opwerpende de balken uyt den gront

deed opryfen , en zoodanig tegen een floten , dat de gemelde hoofden daar door
voor 't grootfle gedeelte omvergeworpen wierden. Daar op ontllont nog
zoo een buytengewoone ftorm, dat de fchepen, fleenen, en boomen , die

men hadt doen zincken , om den Dyck vall te maecken , in flucken wierden

geflagen , en te gelyck wegdreven. Door dezen cngeluckigen uytflag wierdt

den arbeyd aan den dyck teenemael geflaakt , en deze onderneming , waar
van men zich zoo veel goeds beloofde , viel ganfch vruchteloos uyt.

Middelerwyl flierf Maurits Prins van Oranjen, in den Hage , op den drie

en twintigflen van Grasmaandt 1625. Naa wiens doot zyn broeder Prins Fre-

drick Hendrick 't Opperbevelhebberfchap van 't Leger aanvaert hebbende,
voornam om nog een kans tot 't ontzet der Stadt Breda te wagen. Hy gaf
ten dien eynde bevel , om op den vyftienden van Bloeymaandt 't Spaanfch

Kwartier te Terheyden aan te tallen , en liet de Engelfche en Eranfche benden

,

onder
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onder 't beleyd van den Overflen Frangois Vere, langs den Dyck van de

2waluwe, derwaarts aanrucken. Deze kwamen met veel dapperheid op de

Spaenfchen aanvallen, en maekten zich aanflonts meefter van vcrfcheyde

vvercken en verfchantzingen, uyt dewelke zy de Vyanden met veel verlies te

rug joegen. Carlos Roraa, die aldaar 't gebiedt voerde, bemerkende, dat zyne
benden van alle kanten te rug vveeken , kwam met eene weergaloofe kloek-

moedigheid de Engelfchen te gemoet trecken , en naa een fcherp gevecht,

waarin van weerkanten veel volcks fneuveide, dwong hy dezelve te wycken,
en alle de veroverde wercken weder te verlaten. Franjois Vere trachte wel

,

met alle mogelycke dapperheid en beleyd , dat verlies te herftellen , maar de

Spaenfchen kwamen met zulken macht op zyne benden aandringen , dat hy ge-

nootzaakt wierdt den aftocht te nemen, 't gene hy in goede orden verrichte.

Waar naa hy , zonder eenig verder verlies , met zyn Krygsvolck , in 't Le-
ger onder den Prins van Oranjen, 't gene te Dongen nedergeflagen was,
aankwam.

Prins Fredrick Hendrick eyndelyck bemerkende , dat de Verfchantzingen
der Belegeraers in zulken Haat geftelt waren , dat 't niet mogelyck was daar

tegen ietwes met vrucht te konnen ondernemen, verliet, op den zeven ea
twintigften van Bloeymaandt , zyn legerplaets te Dongen , en trock met zyn
heyr naar de Langflraet , door welk fchielyck vertreck aan die van Breda alle

hoop van ontzet benomen wierdt.

De Belegerden waren nu tot den uyterften noodt gekomen , de voorraad van
broodt en meel liep ten eynde ; de Peft en honger rukten dagelyks vecle men-
fchen weg : Daer en boven waren alle middelen van verloffing afgefneden , zoo
dat men voorzag het niet langer te zullen konnen houden. Derhalven wierdt,
op den een en dartigften van Bloeymaandt, een buytengewone Krygsraadt
vergadert, waarin , naa een ryp overleg, befloten wierdt met den Markgraaf
Spinola in onderhandeling te treden. Ten dien eynde wierden van weerzy-
den gevolmachtigden benoemt , welke ter beflemder plaatze , even buyten de
Stads poorten , zamen gekomen zynde , wegens de Overgave der Stadt gehan-
delt , en naa verfcheyde over en weerfpraken eyndelyk de Verdragpunten op den
tweeden van Wiedemaandt getekent hebben. De voorwaarden by den Ma-
gülraet en de Borgerye bedongen zya van den volgenden inhoudt,

I.

„ Dat er zal belooft en toegeflaan worden een algemeene vergiffenis en vol-

„ Ie vergeting van al 't gene by eenige Burgeren en inwoonderen der Stade

„ Breda , van wat hoedanigheid die zouden mogen wefen , voor of naa 't innemen
„ der Stadt, zedert 't jaar 1590, tot nog toe, zoude mogen wezen begaan,

5, zonder deswegen eenig onderzoeck te doen , nog in geenderley maniere

,

5, onder wat voorgeven dat zoude mogen wezen, yemandt daar over te befwa-

„ ren , als van misdaet van gekwetfte Majelleyt of anderzints.

3.

»
„ Dat alle Borgeren en inwoonders tegenwoordig of afwezig zynde , van
wat llaet of waardigheid die zouden mogen zyn, in dienfl en eedt van de

,) Staten, den Heer Prince van Oranjen, en van de Stadt, of daer buyten

,, zynde, hunne wooning den tyt van twee naeflvolgende jaeren in de Stadt

„ fullen mogen vervolgen, zonder aldaer te worden onderfocht , nog in hun

„ gewiffe ontruft , nog tot een nieuwen eedt gedwongen , mits dat fy aldaar

„ in alle zedigheid leven, zonder eenige ergernis te geven, om geduurende

„ dien tyt van twee jaaren, te overleggen of zy daer willen blyven woonen
,, of niet, en ingevalle zy begeeren te vertrecken , zal het hen vryftaen van

„ daer te gaen als 't hen gelieven zal , en zal alsdan aan hen gelaten worden

,, 't vrye genot van alle hunne goederen, om dezelve te mogen beflellen , ver-

„ voeren , verkoopen , vervreemden , belailen en verzetten , foo als 't hen

„ goedduncken zal , of dezelve te laten ontfangen en door zulke als zy begee-

„ ren te laten beitieren. En komende tot Breda of daer buyten te fierven

met
>>
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„ met of zonder uyterfle wil , zullen nogtans hunne goederen aan hunne ge-

„ noemde Erfgenamen of hunne naalle Vrienden en Bloetverwanten volgen.

,. Dat een ygelyck van de voorgemelde Borgers en invoonders zynde in

dienll als boven beëedigt of niet, welke naa dit Traélaet uyt de Scadt zul-

len willen vertrecken , 't zy om van woonplaats te veranderen , of om an-

dere inzichten , 't zelve akyt zullen vermogen te doen naa hun believen te

water of te landt, met hunne Vrouwen , Kinderen, fiuysgezinnen , Huys-
raadt, Koopmanfchappen , en andere roerende goederen, zonder dat hen
defwegen eenig belet , onder wat voorgeven het oock zy, zal mogen aan-

gedaen worden , nog dat zy oock geen anderen Vrybrief zullen nodig heb-

ben, dan dit tegenwoordig Traftaet. En de genen die zullen willen ver-

trecken en hun woonplaets nemen in Koningrycken , Landen , Gewefhen

,

onzydige plaetzen , of wel daer Contributie betaalt wordt , zullen altyt vry

en ongemoeyt mogen gaan, doorgaan en te rug keeren, koopmanfchap-
pen en hunne byzondere zaeken verrichten in de Landen, en Steden onder

de gehoorfaemheid des Konings van Spanjen, en naa hun believen met hun-

ne zoo roerende als onroerende goederen mogen handelen. En die van
den Roomfchen Godsdienft zyn , zullen hunne woonplaets binnen de Stadt

weder mogen nemen , zonder daer toe eenig ander verlof te hebben dan dit

tegenwoordig Traftaat.
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„ Wat aangaet de gene, die in de Vereenigde Nederlanden zullen willen

trecken , om aldaer hunne zaeken te verrichten , die zuilen zulks vryelyck

viermael in 't jaer mogen doen, met voorweten des' Gouverneurs , van den-

welken zy gehouden zullen zyn en Vrygeleybrief te nemen, die oock ver-

pligt zal zyn hen die te geven , ten zy hy wettige redenen daar tegen hadt.

Waar naa zy
,
geduurende den tyt van twee jaeren , naa de teykening van dit

Traftaet ^ zullen moeten wederkeeren en hunne wooning binnen deze
Stadt vervolgen , of wel hun woonplaats nemen in onzydige plaatzen , of
die Contributie beralen, alwaar zy zullen genietende voorfz. vryheid van
te konnen gaen, doortrecken, en handelen altyt en overal, met alle verde-

„ re effeélen van 't gemelde Traftaet, zoo als boven gezegt is.

„ Dat de Predikanten met hunne Vrouwen, Kinderen , Huysgezin , Goede-

„ ren en Meubelen vry zullen mogen vertrecken , zonder dat hen eenig hinder

„ of fchade zal toegebragt worden ; En ten dien eynde zullen zy met wagens of

„ fchuyten voorzien worden , En zal hun toegeftaan worden denzelven tyt

,

„ als hier boven gemelt is , om van hunne onroerende goederen te difponeren.

6.

„ De genen die zedert 't verraflen der Stadt , als Ouderlingen en Diake-

„ nen gedient hebben , en die eenige bedieningen in de Kerk gehadt hebben,

5, zullen in dit Traftaet begrepen zyn.

»» Insgelycks zullen hier in mede begrepen zyn , alle Officieren , Commifen

,

„ Ontfangers en andere Borgers en inwoonders , die eenig bewint van pen-

„ ningen
, Reekeningen , of betaling van 't Krygsvolck , of eenige andere aan-

„ neming gehadt hebben, welke met alle hunne goederen, huysraadt, en pa-

„ pieren vry uyt de Stadt zullen mogen trecken , en boven dien met alle an-

j, dere Borgeren genieten 't effeft van dit Verdrag.
„ 8. De-
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8.

j. Dezelve vryheid zullen oock genieten alle Schippers , die binnen deze

•ji
Stadt zyn , en de gene die aldaer hunne Schepen hebben , welke daar mede

,j zullen mogen venrecken werwaerts 't hun gelieven zah

j, Ingevalle de Stadt niet genoegzaam voorzien is van Schepen en Wagens,
^, om de Burgers en inwoonderen, die met hunne goederen en huysraadt zul-

„ len willen vertrecken, te bedienen, zoo zal aan hen den tyt van twee jaa-

ren gegeven worden , om ondertufTchen uyt Hollandt of van elders andere

j, Schepen en Wagens te laten komen , die daar naa vryelyck zullen mogen te rug

,^ keeren , zonder eenigen anderen Vrybrief , dan dit tegenwoordig Traftaet.

j'»

ro.

„ Dat aan de Borgers en inwoonders der Stadt geene andere Impöften of

j, lallen zullen opgelegt worden, dan die door geheel Brabant, by de groote

en kleyne Steden even gelyck gedragen worden.
•>)

II.

»»

>>

>»

Dat de Bezetting, zoo te voet als te paardt , zal gelogeert worden in de bef-

„ te order , en ten minllen lalt der Borgeren , als immers mogelyck zal wezen,

12.

In dit Verdrag zullen begrepen zyn alle de genen, die wegens Stads of
hunne eyge zaeken afwezig zyn , om in alle vryheid te mogen in de Stade

te rug komen , en van al 't gene voorfz. is mede deel te hebben. Gelyck
oock alle de Landlieden in de Stadt gevlucht, die hen vryelyck weder naar

't platte Landt zullen mogen begeven.

„ Indien yemandt van den Hervormden Godsdienft, in den tyt van de ge-

„ melde twee jaeren, binnen de Stadt kwam te fterven, die zal op een eerlycke

j, plaets in een tuyn aldaer begraven worden, of zyn lichaem zalbuyten de Stadt

„ gevoert worden , daer hy of zyne Vrienden het zullen befchickt hebben.

14.

„ Dat alle Vonniflen by denMagillraet of diè van de Hooftbanck gewezen,
„ van dewelke niet in tyts is gereformeert , zullen van waarde blyven , en

„ haar llant grypen;

„ Dat alle de gene, die voor dezen geit aan de Stadt gefchoten hebben , 't

„ zelve zullen mogen weder eyflchen , en daer van voldoening erlangen , met
„ den intrell van dien. Insgelycks zullen oock alle RenthefFers door de Stadt

„ betaalt worden van hunne renten en agterllallen , die verfchenen zyn ende

,, nog verfchynen zullen.

„ Alle deze Voorwaerden, Pointen en Artikelen zyn vaftgeflelt, bèfloten

„ en toegeftaen , er by den Heer Markgraaf Spinola , en de Gevolmagtigden

^, van de Stadt ondertekent. Beloovende gemelde Markgraaf dezelve , door

,, opene brieven - an de Infante van Spanjen onder haar groot Zegel, bin-

4, nen den tyt van veertien dagen te doen goedkeuren en bekragtigen. Al-

j, dus gedaan den 2 Juny 1625.

Y 3 Na»
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Naa dat , op den vyfden der gemelde maandt , de Stade Breda door de

Spaanfchen in bezit genomen was , kwam de Infante Ifabella Clara Eugenia , van
Antwerpen, in 't Leger, en wierdt door den Markgraaf Spinola en andere
Bevelhebberen met veel Juyfler ontfangen. Den volgenden dag deed zy haa-

re plegtige intrede binnen Breda, Waar van men 't volgende in de Stads Re-
giflers aangetekent vindt.

„ Op den fesden Juny 1625, i^ gekomen op het Stadhuys der Stadt Breda,

ten vyf uyren na den middag, de Doorluchtigfte Princes Dóna Ifabella Clara

Eugenia Infante van Spanjen en Regente dezer Nederlanden , vergefelfchapc

met Don Alphonfo de las Cuevas Kardinael en Gezant van zyne Majelleyc

den Koning van Spanjen, den AertsbilTchop van Cefarëen , den MarRgraef
Spinola , den Hertog van Nieuburg , den Hertog van Aerfchot , den Hertog
van Bournonville , den Hertog van Saxen , den Prins van Portugael , den Graaf
van Salazar Generael van de Cavallerye, Don Carlos de Colonna, Graaf Fre-

drick van den Berg Luytenant Generael van de Cavallerye, de Graven van
Middelburg, d'Eterres, en vanYfenbroeckjmet veele andere Barons en Edel-

lieden , en ook by haer hebbende veele Gravinnen en Edele Jonckvrouw^en
van haer Hoff. Ende is haar Hoogheyt eerft geleyt gevi^orden op de Kio-

vcniers kamer, alwaer Defelve feer devotelyk heeft aangelien het beek van
het hoogweerdig H. Sacrament van de Niervaerr. Ende alfoo op de tafel

aldaer w^ierde gellelt een groot filver feer fwaar verguit Kruys met een Re-
monffcrantie en andere Reliquien wefende aldaer nog bewaert federt het in-

,

nemen van de Stadt , foo heeft den AertsbilTchop het Kruys genomen in de
hant , en 't felve aan de Infante laten kuffen , 't M^elke fy gedaen heeft met
groote reverentie, Ende heeft daer na hare Hoogheyt daer mede de bene-
diftie gegeven , gelyk ook hare Hoogheyt de Reliquien , die aldaer wierden
op de tafel geftelt , devotelyk heeft aengefien en gekull. Daerna is defelve

geleyt na de Vergaderkamer van de Magiftraet , alwaer fy fag de agt Vaan-
delen der Borgerye , dewelke door de Magiflraet aan haer aengeboden fyn-

de , defelve daer voor bedankt en niet aangenomen heeft. Van daer gegaen
fynde na de Vierfchaer heeft aldaer aandachtig befchouwt feker Crucifix,

d'welke aldaer nog was blyven ftaen. Ende vorders gebragt fynde .in de
Nederzalen van het Stadhuys heeft aldaer bereyd gevonden een prachtig
banket, te weten een Tafel voor hare Hoogheyt, ende een vooralle de
Jonkvrouwen. En na dat defelve aldaer hadde geweell omtrent een half

uyr, is hare Hoogheyt van daer met een blyde gelaat vertrocken. Zynde
ter felver tyt op 't Stadhuys tegenwoordig geweeft , M''. Henr: Montens
Prefident , Dingeman van der Locht Treforier en Buytenborgemeefler , D^
van de Warck, M''. Melis Janflen

, Jan van Putte, M'". Jan vanCeters,
Peter van den Broeck , M"". Adriaen van den Broeck , Cornelis Hulshout en
Gerard van Arendonk , Schepenen ".

De Stadt Breda dus, naa eene belegering en uythongering van bynaa elf

maanden , onder de macht des Konings van Spanjen gebragt zynde , wierdt de
oeffening van den Hervormden Godsdienfl aldaer, op zware flraf, verboden,
Weshalven veele borgeren en inwoonderen van die Gezinte genootzaakt wier-
den de Stadt te verlaten , en zich elders heen te begeven. Door dit vertreck
wierdt de Stadt zeer ontvolkt, en leedt een groot verval in deszelfs neeringen
en ambachten. Geduurende de Spaenfche regeering is dat getal nog gerin-

ger geworden; Want als, in 't jaar 1631, uyt vrees eener nakende belege-
ring , een algemeene omfchryving wierdt gedaen , om naa de n^enigte der m-
woonderen by tyds de nöodige voorziening te doen van leeftocht, en andere
behoeften , zoo vondt men in de Stadt alleen feshondert en een Mansperzoon

,

feshond'ert een en negentig Vrouwen , hondert zeven en twintig Knegten

,

t\veehondert zeven en negentig Meyden, en negenhondert zeven en tagtig
Kinderen , makende in alles tezamenTweeduyzent zevenhondert en twee zielen.-

Geduurende den tyd,dat de Stadt Breda in diervoegen weder onderde heer-
fchappye des Konings van Spanjen is geweeft, heeft dezelve , door de zware
bezettingen van Spanjaerden , Italianen en Walen , by de Stadvoogden , den
Vryheer van Balangon , en Gomar Fourdin , voornamentlyk naa 't overgaan
van 'sHertogenbofch, telkens in de Stadt gebracht, veel geleden, en tot on-

der-
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derhoudc van dat Krygsvolk, 't gene door wanbetaling hunner veragterde

foldyen , veelmaals aan 't muyten raakte , veele penningen moeten opfchie-

ten, 'twelckzoo lang geduurt heeft, totdat de Stadt, in 't jaar 1637, op
de volgende wyze , wederom is gebragt onder de gehoorzaemheid der Veree-
jjigde IVederlanden.

Wanneer Frtdrick Hendrick Prins van Oranjen, met 't Staatfche heyr, in Ahuma
Hooymaandt 1637 , voor Rammekens ten anker leggende, door de aanhouden- sah van

de tegenwinden belet wierdt , om den voorgenomen tocht naar Duinkerken ^'"'^^ "*

te bevorderen, nam hy voor 't Beleg van Breda te ondernemen, ten welken p'"^'[ '^*

eynde hy met zyne Krygsbenden , op den een en twintigften der gemelde
maandt , 's morgens van Rammekens onder zeyl ging , en 's middags te Ber-

gen op Zoom aanlande. Hy liet aanflonts al 't Voetvolk met 't gefchut en
verderen Uorlogstreyn te Noordgeefl: , en de Ruyterye by Woude ont-

fchepen.

Middelerwyl hadt de Prins bevel gezonden aan Hendrick Graaf van NalTau

,

Stadhouder van Vrieflandt , die met eenige Krygsbenden , zoo te voet als te

paardt, by Nimmegen gelegert was, om met dezelve in aller yl naar Breda
op te rrecken,en die Stadt ten fpoedigften te berennen. Graaf Hendrick kwam
dienvolgens met zyn leger, op den een en twintigflen van Hooymaandt, te

Ooflerhoudt, en floeg zich nog dien zelv^n dag neder te Teteringe , alwaar

hy zyn kwartier nam , en door eenige Vaandelen poll liet vatten op de groo-

te Warande, tulTchen Breda en Terheyden, naaby de rivie.r de Mark gele-

gen , welke plaats hy flerk liet verfchantzen.

Op den drie en twintigften dier zelfde maandt , kwam de Prins voor Bre- Memoim
da , en vondt de Stadt reeds door Graaf Hendrik ingefloten. Hy ging terflont de Tred.

alle de voornaemfl:e toegangen bezichtigen, en verdeelde de kwartieren op de •«""y»

volgende wyze. riet Dorp de Hage wierdt bezet met zeven benden Voet-
knechten, namentlyck die van Graaf Willem, Graaf Hendrick , Eerenreiter

,

Beverweert, en drie Schotfche van Balfour, Sandelhans enHamont , met nog
twee benden Ruyteren van La Force en Brochum , onder 't gebiedt van Wil-
lem Graaf van Naflau. De Prins zelf nam zyn kwartier, met de vyf Fran-
fche Benden van Chatillon, Hauterive, CandalCjMaifonneuve, en Charnafle,

en vier Engelfche van Morgan, Culpeper , en Gering, by 't Dorp Ginne-
ken , tuflchen 't Maftbofch en de Mark , over welke rivier hy een fchipbrug

liet flaen , die aan de overzyde door de Walfche benden van Solms en Bre-
derode bezet wierdt. Van deze brug, langs de Gehuchten de Molengracht
en Zantbergen tot aan 't Dorp Teteringe , wierdt 't grootfte gedeelte der
Ruyterye gelegert. De Overfte Yffelftein hadt zynen poft met eenige benden
Voetknechten en Ruyteren te Terheyden , alwaar twee Reduyten opgewor-
pen wierden , om te beletten , dat de Vyand , langs de rivier , eenige verfter-

king in de Stadt zoude werpen. De Groote Warande hadt Graaf Hendrick,
door den Overften Varick , met twintig vaandelen Voetknechten reeds doen
bezetten, en over de rivier aldaer wierdt een fchipbrug gelegt, om de ge-

meenfchap met 't Kwartier van Graaf Willem open te houden. Tuflchen deze
brug en 't Dorp de Hage kreeg de Overfte Luytenant Boshuyfen zynen poft

,

en wierdt met eenige Vaandelen Voetvolck geplaatft te Gageldonck.
De Prins, de Kwartieren dus verdeelt hebbende, gaf bevel , om die ten

fpoedigften te verfchantzen , welk werck, door den grooten yver van 't

Krygsvolck , nog dien zelfden dag voltooyt wierdt. Waar naa men begon eene
Linie van Circumvallatie of Omwalling , van 't eene Kwartier tot 't andere op
te werpen , waar mede men drie dagen bezig was. Deze Linie nam zyn aan-

vang aan 't Kwartier van den Prins , en was getrocken langs 't Maftbofch tot

aan Papemuts , een kleyne fchants , door Spinola , geduurende de belegering

van Breda, aangelegt, en nu door de Staatfchen weder opgemaakt; Van daar

door de Hage tot aan Gageldonck , en zoo voorts tot aan de rivier de Mark
over Terheyden. En wederom aan de andere zyde van fyn Hoogheids loge-

ment , over de brug tot aan Teteringe , en van daar voorts over de Velden
langs den Swarten Dyck tot aan 't Dorp Terheyden. Deze Linie was op eene
evenredige tuflchenwydte met veele Schantzen , Reduyten , en andere Werc-
ken gefterkt. Boven dien wierden de rivieren de Mark, en de Aa of Weer-
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reyfe boven de Stadt geflopt , waar door alle de laage landen overflroomt ea

de verichantzingen der Belegeraars ontoeganckelyck gemae.t wierden. Om
alle deze wercken des te valler te maeken, groef men een gracht voor de-

zelve ter vi^ydte van twaelf en ter diepte van agt voeten , en men liet de aar-

de aan beyde zyden opwerpen, om 't naaderen der vyandlyke Ruyterye te.

beletten. Tot 't vervaardigen van alle deze zwaare fchantswerken gebruykce

men omtrent driediiyzent boeren, en veele arme lieden, die uyt de Paltz
,

Heffen en Welterwalt , om den honger verloopen , zich in Hollandt op-

hielden.

Ondertuffchen was Gomar Fourdin , Stadvoogd van Breda , een Erygsman
uyt Edelen Stamme te Dieft geboren , die door zyne dapperheid en beleyd

tot de hoogfte Krygsbedieningen gevordert was, niet min oplettende, om de
Stadt in een behoorlycken ftaat van tegenweer te ftellen. De bezetting was
even voor 't beleg tot drieduyzent vyfhondert mannen aangegroeyt ; De Vef-

tingwercken waren in een goeden ftaat , en de Stadt was mét genoegzame
krygs en moncbehoeften voorzien , in zoo verre , dat men van hem niet daa
een wackeren tegenftant te wachten hadt.

De Magiftraet droeg oock zorg , dat alle de granen en verdere eetwaren

,

die in de Stadt gevonden wierden, behoorüyck wierden opgetekent , en n^a
een naeuw onderzoeck vondt men aldaer viewluyzent zevenhondert agt en
negentig Veertelen Rogge, tweeduyzent vier en dartig Veertelen '1'arw,

vierduyzent vierhondert twee en zeventig Veertelen Gerft , agthondert

zeven en vyfcig Veertelen Boekweit, en eenduyzent vyfhondert negen en
negentig Veertelen Haver. En nadien de voorraad der granen , buyten ver-

wagting , zoo overvloedig was , wierdt , op 't bevel van den Magiftraet , de
prys derzelve vaftgeftelt , namentlyck de Veertel Tarw op zeven gulden , Rog-
ge en Gerft op vier gulden. Haver op drie gulden , Boekweit op vier gul-

den , een pont Boter op zeven ftuyvers , éti een pont Kaas op vyf ftuy-

vers.

De Kardinaal Infant , Opperbevelhebbef van 't Spaanfche heyr verwittigt

zynde, dat de Prins van Oranjen Breda belegert hadt, trock ten fpoedigften

alle zyne benden, die uyt vrees eener landing der Staatfchen, langs de kuften

van Vlaenderen verfpreyt lagen , by een , en een leger van omtrent twintig

duyzent koppen verzamelt hebbende, kwam daar mede, op den vier en twin-

tigften van Hooymaandt by Antwerpen , alwaar hy met drieduyzent Keyzer-

fchen verfterkt wierdt, en door middel van een Schipbrug over de Schelde

toog. Den een en dartigften lloeg hy zich neder te Hoogftraaten, en eenen

dag aldaar uytgeruft hebbende , trock hy recht op de Verfchantzingen der

Staatfchen aan , eenige Ruyterye vooraf zendende , om de naaftgelege Kwar-
tieren van Graaf Willem in de Hage, en van den Overften Luytenant Bos-

huyfen te Gageldonck te verfpieden. Den tweeden van Oogftmaandt legerde

de Kardinael zyn heyr te Rysbergen, omtrent een uur van de Kwartieren van

den Prins van Oranjen en van Graaf Willem, in eene gelycke tuffchenwyd-
' te , afgelegen j Van waar hy die dagelyks door zyne Ruyterye liet be-

ftoken.

De Vyand zoo naa by de Linie van Omwalling gekomen zynde , zondt de
Prins terftont eenige Vaandels, onder 't geleyde des Graven van Solms, naar

Gageldonck, om dien poft te verzekeren, en hield zich 's nachts zelf aan 't

hooft van een gedeelte zyner benden , welke tulTchen 't Maftbofch en 't Dorp
de Hage in flagorden gefchaert ftonden. Ondertuffchen liet men aan alle de
meeft bloot geftelde Poften , en voornamentlyck aan 't Kwartier te Gageldonck,
geftadig arbeyden , om dezelve in een goeden ftaat van tegenweer te ftellen;

Veertien dagen verliepen daar mede , in welken tyd de belegeraars genoot-

zaakt waren zich in de gemelde ftant en orden te houden,
Naa dat de Kardinael Infant omtrent drie weeken in zynen Poft te Rysber-

gen ftil gelegen hadt, zonder middel te konnen vinden, om door de wercken
der Belègcracrs heen te breecken , vondt hy raadzaam van daar te trecken ;

Dienvolgens brack hy , den vyfrienden van Oogftmaandt, met zyn leger van
Rysbergen op , en omtrent Meerfel een brug over de Mark geflagen hebben-

Lemmtlyn. de, toog- hy daer over, en iloeg zynen weg in naar Loon op 't Zant, van
waar
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vraar hy verders, zynen aanflag op de Schants Voorn misluckt ziende , hec

naar den Maas kant wende, en de Stadt Venio, naa vyf dagen belegs, ver-

overde.

Alle de Verfchantzingen in goeden flaat gebragt zynde , begon de Prins , op
den agdendea van Oogflmaandc , de Scadt Breda te naderen , en liet een Wa-
penplaecs maeken by den Watermolen , ftaande op de Molenley , tuflchen de
ütadc en Ginncken. De Belegerden zulks bemerckende , kwamen met feshon-

dert mannen daar op uytvallen , maar wierden door de Belegeraars zoo dap-
per ontfangen» dat zy gedwongen waren, naa eenig verlies aan weerkanten,
de wyck te nemen.

Ondertuirchen wierden de Loopgraven geopent, en men tafle de Stadt van
vier byzondere kanten aan. De Franfche benden maakten eene Linie , om de
linker punt van 't Hoornwerk, voor de Ginnekens poort, bcdeckt te konnen
naaderen , terwyl de Engelfche insgelycks bezig waren , om eene diergelycke

Linie te trecken naar de rechter punt. Graaf Willem richte zynen aanval op
't Hoornwerck aan de Haegdyckfe poort, en Graaf Hendrick talie 't Kafleel

aan, welkers buytenpoort mede met een groot Hoornwerck gedeckt was.

Alle deze nadernilten wierden met de uyterfte vlyt en wackerheid , niettegen-

ftaande 't geweldig fchieten der Belegerden , dag en nacht voortgezet , en de
Prins van Oranjen moedigde met zyn voorbeeldt de Hoplieden en gemeene
Krygsknechten dagelycks aan , om door hunnen geftadigen arbeyd die wercken
krachtig te bevorderen.

De Linien der Franfchen en Engelfchen begonnen middelerwyl zeer fterk Mem: de

te naderen aan 't Hoornwerck voor de Ginnekens poort, en nadien zy wat •f'--W«"'y'

verre van een gefcheyden waren, trock men eene Linie van Gemeenfchap van
de eene tot de andere, om in geval van noot elkander te konnen byfpringen.

In 't midden dezer Linie wierdt een Beukerye van agt halve Kartouwen op-

geworpen , en aan beyde kanten maakte men nog twee diergelycke , ieder

van fes flucken, van welke de llryckweeren der vyandlycke wercken on-

ophoudelyck befchoten wierden. Onder begunftiging van dit geftadig vuur
2etteden de Arbeyders hunne wercken zoo kragtig voort, dat men, hoewel
niet zonder veel moeyte en verlies, den tienden dag naa 't openen der loop-

graven , tot aan den voet van den bedeckten weg genadert was , alwaer de
Franfchen en Engelfchen hen te gelyck begroeven, en aan ieder punt een
Wachtplaats maekten, om de vyandlycke uytvallen te konnen tegengaan.

Van daer begon men verder te jfapperen, 't gene in 't begin, Avegens 't ver-

vaerlyck fchieten der Belegerden uyt het grof en handtgefchut, zeer befwaer-
lyck viel ^ doch echter , door den onverfchrocken moedt der hooge en laage

Krygslieden , in 't vervolg merckelyck gevordert wierdt.

Önderwyl was Graaf Willem , met zyne Loopgraven aan de Haagfche zyde ,

mede zeer genadert, en hadt aan 't hooft derzelve eene beukerye doen op-
richten van fes ftucken grof gefchut , van dewelcke 't Hoornwerck aldaer ge-

durig befchoten wierdt. Vervolgens liet hy nog twee diergelycke maeken

,

de eene op den weg naar de Hage , en de andere tuflchen de Stadt en 't Huys
te Zuylen , van waar hy met twee Linien tefFens de nadernilTen deed voort-

zetten.

Graaf Hendrick zat immiddels mede niet ledig , en deed met groote naer- Alntmn.
fligheid zyne wercken vorderen naar 't Kafleel , Doch om de hinderpaelen

,

die hy ontmoette, was hy genootzaekt, in plaats van 't Hoornwerck van voo^
ren aan te tallen , langs deszelfs vleugel te Jinpperen , welken hy op verfcheyde
plaatzen doorfneden vondt, 't gene zyne werken niet weynig verachterdc.

Echter naderde hy , naa veele zwarigheden verwonnen te hebben, tot aan
den Dam , die de graft van 't Hoornwerck van de Stads graft fcheyde : Maar
denzelven regelmatig verfterckt vindende, was hy genootzaakt dien naa
Krygsorden aan te tallen.

De Franfchen en Engelfchen vorderden te gelyck hunne fappes van elcke

punt, langs den bedeckten weg , en bragten die in 't midden by een; Waar door
de Vyanden zoodanig verfchrickt wierden , dat zy den bedeckten weg van 't

Hoornwerck verlieten, alleen zich handhavende in den bedeckten weg der

Vefling, welken zy aan wederzyde van dien van 't Hoornwerck, door eenige

ver-
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verfchantzingen , afgefneden hadden. De Belegeraars aldaar poft gevat heb-

bende , vielen aanftonts aan 't werck , om de graft van 't Hoornwerck, die

zeflich voeten wyd en zes voeten diep vs^as, te vullen, ten wel en eynde men
een groote menigte rysbofTchen liet aenvoeren , waarmede die graft eyndelyk

,

naa verlies van veel volck, 's nachts tuffchen den laatften van Oogllmaandt en
den eerften van Herfftmaahdt gedempt wierdt : Doch vermits die Rysdam zeer

bloot flont voor 't geftadig vuur der Vyanden , en 't byna onmogelyck was
daar over te gaan , zonder gekwetft te worden , wierdt men te rade aan elc-

ken overtocht een blinde van rysbofTchen te maeken. Terwyl men daar mede
bezig was, wierdt de Overfte Goring, aan wiens voorzichtig beleyd de goe-

de voortgang van dat werck voornamentlyck te dancken was, door een ko-

gel uy t een flang , zeer gevaarlyck in den enckel gekwetft.

Na dat de Rysdam dus over de Graft gebracht was , begon men den volgen-

den nacht te japperen , langs den berm van 't Hoornwerck , en aan de rech-

ter zyde van deszelfs hoorn te mineren. De Belegerden fchoten zeerfterk,

met voornemen om den Dam te vernielen , en deden veele Soldaten fneuve-

len. Onder andere wierdt in die nacht de Heer van CharnafTé , Franfche Af-

gezant en Overfte van een bende Franfche Ruyteren , terwyl hy bezig was

,

om aan de arbeyders de nodige bevelen te geven , door 't hooft gefchoten.

Op den vierden van Herfftmaandt waren de Overtochten in goeden ftaat

gebracht , en men bezocht verfcheide maal poft te vatten op den Wal ; maar
de Vyand deed zoo wackeren tegenweer , dat de aanvallers telckens te rug
gedreven wierden. De volgende dagen wierden doorgebracht met fapperen en
mineren , welck werck , in weerwil van de veelvuldige uytvallen der Beleger-

den , echter fpoedig voortging. De Mynen , die men in elcke voorzyde van 't

Hoornwerck gemaekt hadt , waren den zevenden gereed , en de Prins liet

dezelve 's morgens te gelyck opfpringen, 't gene zoo wel geluckte , dat de
Belegerden, naa een hevig gevecht, uyt 't Hoornwerck gejaegt wierden.

Deze in groote wanorden vlugtende naar een halve Maan voor de Ginnekens
poort , en over een kleyne brug tuffchen die twee Wercken willende trecken

,

overdrongen eikanderen , zoo dat de meefte in de Stads graft vielen , en daar

in verdroncken.

Het Hoornwerck op die wyze , door de Franfchen en Engelfchen , onder
't bevel van den Overflen Maifonneuve , en den Overften Luytenant Holles ,

verovert zynde , kwam de Prins van Oranjen terftont derwaerts , en de Offi-

cieren en Soldaten voor hunnen orgemeenen yver en dapperheid bedankt heb-

bende ,
geboodt hy een borftweering op te werpen , langs de Stads graft

van den eenen vleugel des Hoornwerks tot den anderen. Welk werck door

de Krygsknechten met zoo veel luft en wackerheid uytgevoert wierdt, dat

men dien zelfden dag nog bedeckt was. Men maakte vervolgens in den be-

deckten weg twee Beukeryen , eene aan de Franfche en eene aan de Engelfche

zyde
,
yder van fes halve Kartouwen , om onder begunftiging van dat gefchut

de Overtogten of Galderyen over de Stads graft te brengen. Deze Galde-

ryen wierden , op den negenden van Herfftmaandt , door 't bevel van den
Prins , aan de minftbiedenden befteedt. De Franfche Galderye , welke moeft

overgebracht worden aan de rechter zyde van 't Bolwerck aan de Ginnekens
poort, ter hoogte van agt, en ter breedte van negen voeten, wierdt aange-

nomen voor feftien duyzent gulden , en de Engelfche aan de linker zyde , voor

zeventien duyzent gulden , om dat de Graft aldaer over de tweehondert voe-

ten wydt was.

Graaf Willem was aan zynen kant, de Graft van 't Hoornwerck aan de

Haegdyckfe poort , door middel van een biesbrug , overgetogen , en liet een

myn, welke hy aldaer vervaardigt hadt, fpringen, waar naa hy de bres door
eenig Volck , onder 't bevel van den Overften Luytenant Erskine, deed beftor-

men. Maar de Myn deed die uytwercking niet, die men er van verwachte,
en de Vyand toefchietende om de bres te verdedigen , deinsden de eerfte aan-

vallers te rug, doch door verfch volck onderfteunt wordende , fchoten zy we-
dermoedig toe, en daar wierdt van weerkanten fcherp gevochten. Na dat

dit gevecht een geruymen tyd, met gelyck voordeel, geduurt hadt, waren
de Belegeraers, wegens gebreck aan wercküeden era eea verfchantzing tot

hun-
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hlitiner bedecking op te werpen , eyndelyck genootzaakt met veel verlies af te

wycken. De Belegerden oock veele Officieren en gemeenen verloren hebben-

de hielden dien dag 't Hoornwerck wel in , maar vreezende door de Belege- ^^e-^oir: >fé

raars met meerder macht aangetaft te worden, en zich in geen Haat vindende Fn Htnry^

om een tweeden florm uyt te Üaen , verlieten 's nachts 't zelve geheel en al , een

goet getal wapenen en anderen voorraad agterlatende. Waar naa Graaf Wil-

lem daar in eenige affnydingen met een Wachtplaets en drie Beukeryen liet

maeken , om de Galderye, die hy voorhadt over de Stads graft te brengen ,

te begunftigen.

Graaf Hendrick kon, als gemeld is» wegens de gemaakte affnydmgen,

den Dam aan 't Kafteel niet naderen , M^aerom hy denzelven door eenig volck

deed aantallen, maar die wercken flerker en de graft dieper bevonden zynde,

dan men bericht was, wierden de aanvallers licht te rug gedreven, zoo dac

men aan dien kant weynig vorderde.

De Stadvoogd Fourdin merckende, dat de Franfche en EngeJfche Galde-

ryen over de Stads graft met yver wierden voortgezet , en vreezende van Boxhem

dien kant in 't kort beflookt te zullen worden , vondt raadzaam binnen de °^/'' ^"^'•

Stadt, ten wederzyde van de Ginnekens poort, eene affnyding te maeken,

met een diepe graft daar voor , en van ftormpalen wel voorzien. Ten dien

eynde liet hy verfcheyde tuynen en erven, daarby gelegen , innemen, en elf

huyfen afbreecken , onder belofte van de waarde derzelve aan de Eygenaars

,

ten kollen des Konings , te zullen voldoen 5 maar naa 't veroveren der Stadt

wierdt zulks in den wint geflagen , en naa lange aanhoudingen zyn de afge-

broocke huyfen eerfl , in Oogflmaandt 1645, van Stads wegen met fesduy-

zent en vyftig gulden vergoedt geworden.

Middelerwyl wierden de Galderyen aan beyde de Aanvallen, zoo van den

Prins van Oranjen , als van Graaf Willem , met kracht voortgezet , hoewel de Aitx.tma,

Belegerden van hunnen kant niets verzuymden, om den voortgang van dien

arbeyd te lluyten : Uyt 't grof gefchut , 't gene zy in 't Bolwerck aan de Ginne-

kens poort geplant hadden , en uyt 't hantgeweer der Soldaten wierdt onop-

houdelyck vuur gegeven , waar door veel volck aan de zyde der Belegeraars

fneuvelde. Dit wierdt eenige dagen op den zelfden voet vervolgt , en door

den Vyandt by dag omvergeworpen, 't gene door de Belegeraars by nachc

gemaekt was.

Aan den kant varl 't Kafleel was Graaf Hendrick , niet tegenftaende alle

de gemelde hinderpalen , die hem dus lange opgehouden hadden , tot aan de

graft van 't Hoornwerck genadert, over welcke hy een brug van plancken

liet ilaan. Zoo drae zulks verricht was , deed hy door eenig Krygsvolck aan

den berm van dat Werck poft vatten, en daar in een Myn vervaardigen ,

welke , op den tweeden van Wynmaandt , wierdt aangeftoken. De Myn
fprong met een gewenfchten uytflag , en Graaf Hendrick viel daer op met zyn

volck , op 't Hoornwerck en 't daar by leggende Ravelyn , zeer moedig aan.

En hoev/el 't Ravelyn voor 't gefchut des Vyands geheel openlag, nogtans

wierden de Belegerden , naa een uur vechtens , en een geweldig vuur van

weerkanten, naar de Stad gedreven, en de Belegeraars namen beyde de werc-

ken ftormenderhant in.

De Galderye aan de Franfche zyde was ondertuflchen meer dan een derde

over de Stads graft gebragt , Waarom de Prins , zich niet langer met 't vol-

tooyen derzelve willende ophouden, beval 't overige gedeelte met rysbof-

fchen te vullen. Dit werck wierdt, onder begunftiging van al 't grof en

hantgefchut der aanvalleren , in twee dagen verricht. De Engelfchen brag-

ten hunne wercken mede zoo fpoedig voort , dat zy, op den derden van
Wynmaandt , aan de Stads wallen kwamen : Waar naa aan yder zyde van 'c

Bolwerck een Myn aangelegt wierdt , Deze gereed zynde om opgeblafen te

worden , vreefden de Belegerden , dat zy van alle kanten te gelyck mogten
beftormt worden , en wegens gebreck aan bufpoeder naeuwelyks in ftaat zouden

zyn, om die ftormen af te weeren. Weshalven zy, op den fesden 's mor-
gens omtrent zeven uuren , de trom roerden , en verzochten gemagtigden

naar den Prins te mogen zenden, om wegens de Overgave der Stadt in onder-

handeling te treeden.

Z De

Afef": de

Fr: Henrj.
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De Overfle Hauterive hadt diea dag in de Naderniflen de wacht, en gaf
daar van ten fpoedigilen kennis aan den Prins van Oranjen, welke terftont

beval , dat men alle vyandlyckheden zoude flaken , en de Hoplieden de Genr
tilot en Sombierre, als Gyzelaars» naar de Stadt zenden. Uyt.de Stadt kwa-
men als Gemagtigden, wegens de^ezetting , de Hoplieden Marthart en E-
verwyn; wegens de Stadt en Borgerye, Kornelis van der Locht, Schoutet,

M"". Pieter van Hegelfom , Burgemeefler ; M"". Jan van der Venne , Oudt Pre-
fident , en M"". Gysbrecht Eelkens Griffier ; uy t den Raadt was er mede byge-
voegt M''. Adriaen van Ryen, en uyt den Geeflelycken flant Balthazar Kruyt
Prooft van S'. Katarinen Dal , en de Kanonnick van Maldere. Dien dag
kwam men tot geen befluyt , en keerden deswegen de Oudt Prefident van
der Venne , en de Kanonnick van Maldere naar de Stadt , om met den Mar
giflraet , over eenige voorgeftelde punten , nader te fpreecken ; Welke des
anderendaegs te rug kwamen met nieuwen laft , Waarnaa , de Verfchillen in

der minne afgedaan zynde, 't Verdrag op de volgende wyze getroiFen

wierdt.

« Syn Hoogheyt ge-

„ zien ende geexa-

„ mineert hebben-

,) de de Artikelen

ii hier nevenflaen-

„ de, heeft daer op
„ verklaert , ende

,1 verklaert mits de-

,) fen.

» Artykelen geproponeert by de Geejlelykheyf,

„ ende den 'Drojfaert f Schout ^ Burgtmeejie-

„ reny Schepenen en Raedt der Stadt Breda

,

„ aau fyn Hoogheyt Myn Heere den Trince

„ van Orangien, Heere en Baron van

„ Breda voorfz.

I.

), Dat defelve dit Art^'

„ kd accordeert , mits dat

„ alle perfonen daer in ge-

„ mentioneert fig voortaen

,j fullen hebben te dragen

n 'il^ Jy fchuldig f^n.

n

5»

J>

9)

))

»

In den eerden , dat alle faulten , vyantfchap-
pen ende misdaden, hoe groot ende van wat
qualiteyt die felve fouden mogen zyn of gehou-
den fouden mogen werden, fonder eenige uyt
te fleecken , die eenige Geeflelyke of Weerek-
lycke perfoonen der voorfchreven Stadt aldaer

tegenwüordich of daer buyten wezende , tzy in

't generael of in 't particulier fouden mogen ge-

daan hebben, fullen teenemael vergeven ende
vergeten blyveil , als ofte die niet gefchiedt en
waren.

2.

„ Dat de twee Kloofters

„ tjan Nonnen en Bagynen

„ fullen gehouden werden

„ in fulcker manieren als fy

„ ge weeft fyn voor denjaa-

„ re festhienhondert vyf
„ enie (wintigh , by tyde

„ van de Regeringhe van de

)> Ho: Mog: Heeren State»

y, Generael,

„ Dat in de voorfchreve Stadt Breda nu ende
alle tyt voortaen fal blyven het openbaer ge-

„ bruyck van de Catholyke Roomfche Religie in de
groote Kercke, in de Klooflers ende Bagynhof,
gelyckdie nu twaalf jaaren leflleden is gebruyckt

geweefl, in fulckervoegen , dat niemant van wat
qualiteyt hy zy, tfy civil of Militair, en fal

vermogen daer inne eenich beletfel , obflaeckel

of fchandael te doen in de Kercken of op de

flraet , met woorden of met werken , op arbi-

trale correftie.

n

»

„ Dat de Magiftraet fal

» g'ft^I*

„ Dat de Magiflraet fal gemaeckt worden indif-

„ ferent
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geflelt worden uyt de bef-

te ende gequalificeerjie

perfonen van de Stadt

,

volgens de privilegiën en-

de fVetten van Brabandt

ende van de Stadt veorfz.

»>

»

ferent van perfoonen zoo van de Roomfche Ca*
tholycke, als van de Gereformeerde Religici.

Ende dat alle permanente OfEcien , immers die

gene waar van deBedienders, tot den jare feflien-

hondert vyf en twintich geweeil hebbende ^ zyn
overleden , ende daer -naer by den Grave Johan
van Naflau geconfereert , mogen gecontinueerc
worden.

„ Dat alle GeeJJelyke

„ Perfonen hunne goede-

„ ren fuilen mogen genieten

„ ende adminiftreren
, foo

„ als fy voor den jaare

„ 1 62s gedaen hebben. De
„ gene die uyt de Stadt ful-

j, len komen te vertrecken
,

„ ftillen hunne goederen en-

y, de meubelen mogen mede

„ nemen , oock defelve het

„ fy huyfen of anderftns
^

„ verkopen ah Borgers.
"

4.

„ Dat de Heeren vant Capittele met hunne Sup-

pooften , den Prooll ende den Nonnen Cloofler

van S. Catharynendale , den Paftoor , het Collegie

van de Societeyt Jefu , de Conventen van de Pa-

tres Capucynen ende Minnebroeders , het Bagyn-
hof ende de Religieufen van 't Sieck Gafthuys

,

ende alle andere Geeftelyke perfoonen van wac
ftaat of ordre die fyn , die voor date van defen by
de Stadt geaccepteert ende aangenomen fyn,ful*

len blyven in vreedfame beflttinge van allerhan-

de goederen , Renten , Donatien , Thienden

,

Privilegiën ende Inkomen , hoedanig die fyn , foo

binnen als buyten de voorfz: Stadt, fonder ex-
ceptie, nieuwe aan te nemen oft andere furroge-

ren, ende gelyck alle ende yegelyck defelve tot

nu toe gehouden , befeten ende gebruyckt heb-
ben , fonder dat yemanden hier inne eenigh
letfel , fchade of hinder gedaen werde , en fullen

alle Canonifien ende Beneficien fullende komen
,, vaceren, moeten gegeven worden aan Room-
,) fche Katholycken , volgende de fondatien ende
„ de oude ftatuyten daer af zynde.

n

S'

,^ Dat de goederen ^ col'

) le6ien, aelmijfen van de

, refpeSiive Armhuyfen , in

, defen genoemt
, Jullen ge-

, bruyckt ende geadminif-

, treert worden , als defel-

, ve voor den jaare 162^

, fyn geiveeft , fonder re-

,
gart te nemen op de Reli-

,
gie van de Perfonen , die

, daer toe ge'émployeert voer-

j den.

„ Het jaerlycx Innekomen van de goederen Van
het Weeshuys der voorfz. Stadt, foo erfFelyck

als haeffelyck , dewelcke het felve nu heeft of
naermaels , 't fy by teflamente

,
gifte , koop , of

anderfins fal verkrygen , fal gedeelt worden pro
rate ende nae advenant dat de arme kinderen van
een ende andere Religie bevonden fullen worden

,

dewelcke oockelck eene wooninge ende Meefters
apart fullen hebben. Ende de goederen , Collec-

ten ende aelmoeflen van den H. Geefl, Gafthuys
ende Manhuys op 't Gafthuyseynde , ende op
den Haegdyck, fullen geregeert worden ende
gedeelt by perfoonen , ende aen Armen van d'ee-

„ ne ende d'andere Religie , fonder regard te ne-

j, men van wat Religie fy fyn
,
gelyck 't felve toe

„ noch toe gefchiedt is
,' aen wat zyde de Stadt ge-

„ weeft is.

»

6.

„ Syn Hoogheyt accor-

„ deert dit uirtyckely maar

„ vaat

„Dat de Stadt Breda ende d'Ingefetenen van

}, dien j fullen blyven by alle hunne Privilegiën en-

Z 2 n de
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•wat het poinSl "van de Li-

centen aangaet , fal het

felve aan de Ho: Mog:
Heeren Staten Generael

ten befien retvmmande-

ren.

de Vrydomme , ende dat aldaer geene meerdere
laflen en fuiien mogen geftelt werden dan aldaer
gellelt en zyn geweefl van den jare vyftienhon-
dert negentich tot den jare feftienhondert vyf
en twintich , dewyle defelve onder de Regieringe
van de Vereenigde Nederlanden is geweeft. En-
de alfo de Stade met defe belegeringh t'eenemael
is geruineert, dat fe om 't felve te verhalen,

„ mochtevry zyn voor twee jaren van deLicencen.

jï

»

»

•>

i>

>j

jonderheyt mede voor de

uytgeweeckenen , mits dat

die gene die in Neutrale

Steden , ofte ten platten

lande [uilen komen te ver-

irecken , ende daer na
binnen de Stadt keeren

willen
,
gehouden fullen

fyn het felve te doen by

voorgaende kennijje van

fyne Hoogheyt, ofte van
den Gouverneur.

„ Syn Hoogheyt accor- „ Dat alle Borgeren ende Ingefetenen der voorfz.

deert dit verfoek voor den „ Stadt prefent of ablent zynde van wat qualitey

t

tyt van drie jaren , in- „ defelve fyn , 't fy dat fe geweefl hebben in dienft

van den Coninck van Spaengien oft niet, nae
dit Traftaet daer uyt fulJen moghen vertrecken
daer 't hen gelieven fal, met hunne huysgefinnen ,

Meubelen , Papieren , ende andere roerende
goederen, of fullen mogen continueren hun
woonplaetfe in de voorfz: Stadt den tyt van vier

toekomende jaren , omme binnen denfelven tyc

te refolveren , of fy aldaer fullen blyven woonen
of niet. Ende fullen geduerende denfelven tydt
vryelyck mogen verkeeren overal ten platten

Lande, foo om te befien, waar fy hunne woon-
plaetfe fullen willen nemen , als om andere hun-
ne particuliere affairen. Ende ingevalle fy in

de voorfz. vier jaren , ofte ten eynde derfelver

fullen willen vertrecken , fullen 't felve met
Vrouwen ende Kinderen ende goederen, oock
vryelyck mogen doen , als 't hun gelieven fal

,

te water ende te lande, fonder in eenige Tollen,

Licenten , oft onderfoeck van fchepen gehouden
te fyn , alwaert oock foo dat yeraandt van de-

felve vier voorfchreve jaren eenige publicque

dienden bedient hadde , ende fullen mogen dif-

poneren van alle hunne goederen, defelve ver-

kopen, befwaren, tranfporteren , ofte wel die

te laten ontfangen ende adrainiflreren by fulcke

als hun fal goedtduncken , ende komende te

fterven 't fy binnen ofte buyten de voorfz. Stadt,

met Tellament ofte niet, fullen defelve goede-
ren volgen aan de geinftitueerde Erfgenamen,
ofte aan hunne naefle Vrienden ab inteflato re-

fpeélive, ende fullen alle hunne meuble goede-
ren , koopraanfchappen , ende andere mogen
vervoeren na hun goetduncken, fonder dat fe

van noden fullen hebben andere pafpoort dan
dit tegenwoordig Traftaet , ende die gene die in

Neutrale Landen ofte ten platten Lande fullen

Vertrecken, fullen wederom in de voorfz. Stadt

))

3»

19

»

»J

3J

>l

3»

5»

ii

J»

3>

»

il

ii

J»

't

.•l;.c 3b t
'

,i mogen komen woonen , alfl hun fal gelieven , fon-

„ der daer naé oock eenig confent te moeten ver-

i'
foecken.

„ Sitïien' •mog^K veytrec-

„ ken.

8.

rh^ \\ «t'i

„ Dat de gene die om hunne particuliere affai-

»> ren
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ken ,
geduyrende den tyt

van drie jaren invyant-

lyks Landen ofte Ste-

den, ende wederom bin-

nen Breda mogen komen ,

doch by voorgaende con-

,j fenf des Gouvermurs. n

ren fiillen willen gaen in de Landen ofte Steden
onder den ConincK van Spaengien , fullen 't fel-

ve mogen doen
, geduyrende den voorfz. tyt van

vier jaren, foo dickwils alft hen gelieven fal,

ende lullen teicken reyfe wederom in de voorfz.

Stadt mogen komen , om aldaer te blyven woo-
nen, ofte daer uyt te vertrecken als voorfz: is.

„ Wert ge-accordeert ,

,, voor foo veel de Borger

s

„ aangaet , maar de faf-

„ toren en andere geeftelycke

„ Perfonen in defen geroert,

„ fullen uyt de Stadt wel

„ mogen vertrecken , dan

,, daer na fich hebben te

„ reguleren nae de Placa-

„ ten van Retorfie by de

„ Heeren Staten gc'éma-

„ neert , tot dat dien aan-

,, gaende een ander voet be-

„ raamt fal voefen.

>» In 't voorfz. Contra6l fullen begrepen zyn alle

Borgers ende Ingefetenen der voorfchreve Stade

die abfent fyn , oock alle de Paftoren ende Geef-
telycke Perfonen in der Stadt gevlucht zynde

,

ende de huyslieden die van den platten Lande in

de voorfz. Stadt ofte elders gevlucht zyn, die

uyt krachte van dien vryelyck fullen mogen vt-e-

derkeeren in hunne Dorpen en Wooningen , of
de voorfz. vier Jaren in de Stadt blyven naer
hun gelieven. Ende fullen de Pailoren van de

„ Baronnie van Breda prefent ende abfent zynde

,

ende hunne fuccefleurs vs^ederom in hunne Paro-
chie kerken ende dependentien van dien mogen
exerceren hunne Paftorale dienften ende behou-
den hun inkomen, gelyck zy voor de Retorfie

gedaen hebben.

»

}j

»>

»

10. 10.

„ Dit Artyckel 'wordt

„ geaccordeert foo het leydt.

„ Dat alle Vonniflen by deMagiflraet der voorfz.

Stadt ende by de Hooftbancke gewefen, daer
afin tyts niet is gereformeert, fulJen van weer-
den blyven , ende het efFeft forteren , ende def-

gelyks oock alle Contraélen , voor ende in de be-

„ legering gemaekt , hoedanig die zyn.

II.

„ Dit Artyckel "wort inf-

„ gelyh geaccordeert foo het

„ lejt , mits dat alleChar-

„ ters, Regifters ende Pa-

„ fieren , de Leenen , Do-

,, meynm en andere, t zy

51 geeftelycke ofte andere

„ goederen
, fyn Hoogheyt

,, concernerende
^ geftelt ful-

,, len worden in handen

„ van den genen, die fyn

„ Hoogheyt daer toe cvm-

„ milterenfal.

li.

»

„ Dat alle gedane der Stads Reeckeningen ende
oock alle andere die aen de Magiflraet gedaen
zyn , fullen in hun geheel blyven ende van waer-

den gehouden werden.

12. 12.

„ Ende dit van gelyck.

13. Die

j. Dat die gene die Renten ofte fchulden op de

„ Stadt fyn hebbende , daer af alle jaren betaalt

fullen worden fonder korten.

Z 3 >i 13- Dat
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13-

,, D/V van deStadt Bre-

„ da fullen fich in defen

„ hebben te dragen ah voor

t>
denjare 1625.

13-

„ Dat de Stadt Breda niet gehouden fal fyn in
't maecken , repareren , ofte onderhouden van

„ de Wallen , Vetten , Poorten , Bruggen , Corps-

„ deguardens , ende andere Fortificatie wercken
,

„ noch eenich vuyr ofte licht te geven aan de

„ Corpsdeguardens ,
gelyck fy daer af vry is

j, geweefl de lefte twaelf jaren , onder den Co-

„ ninck van Spaengien.

5>

14.

„ De Soldaten fullen ge-

5, logeert worden op fervi-

tien
,

gelyck in andere

Steden van de Geünieer-

de Provintien gedaan

wert. ASlam in het Z,f-

ger voor Breda den [e-

venden Oüober festien-

hondert feven en dertich.

n

9>

»)

14.

„ Dat al het Krygsvolck of Guarnifoen dewelc-
ke in de voorfz. Stadt fal gelecht worden , foo
te voet als te paert , fal gelogeert worden in de
Baracquen , ofte anderfins fonder laft van de
Stadt ofte van de Burgerij derfelver. Ende in-

gevalle eenige op de Borgers fouden moeten ge-
legt worden , daer af fal hen behoorlycke fervi-

tie betaalt worden , oock fonder lafl van de
Stadt.

» ( Ende was onderteeckent
:

)

FOURDIN.FRED: HENRY DE NASSAU
PRINCE d'ORANGES.

( Nog lager fiont

:

)

Ter Ordonnantie van fyn HoogheyC

(£» was getekent:)

J. JuNius.

De Verdragpunten , in dier voegen vati wederzyde getekent zynde , zoo

Boxhorn wierdt den tienden van Wynmaandt beftemt tot den uyttocht der Bezetting,

obf:Br(d: Welke gefchiedc in de volgende orden, 's Morgens omtrent agt uuren kwam
de Lyfwacht des Prinfen van Oranjen, geleydt wordende door den Hopman
Glefer , met nog vier Kornetten Ruyteren , en vier Vaandelen Voetknech-
ten , voor de Gafthuyseyndfche Poort , door welck krygsvolck alle de poften

daar omtrent bezet wierden. Het overige heyr flont langs den weg , tot voor-

by Heufenhout in flagorden gefchaart. Onderwyl had zich de Prins van O-
ranjen met Mevrouwe de PrincefTe, den jongen Prins, en veele hooge Krygs-
overften, naar Heufenhout begeven, om den uyttocht der Spaenfchen te be-

zichtigen.

Omtrent elf uuren kwam de Bezetting uy t de Stadt , welkers Voorhoede be-

ftont uyt vyfhondert en feftig Vuurroers en Piecken , meeft Bourgonjons en

4itx.tma. Waelen , onder negentien Vaandelen. Deze wierden gevolgt door veele wa-
genen met pack en zack geladen , waarop zich veele ziecken en gekwetften
bevonden. Hier naa kwamen driehondert vyf en feftig Voetknechten onder
vyfcien Vaandelen. Op deze volgden weder veele wagenen en karren met
Oorlogs gereedfchap en eenige Minderbroeders , Preeckheeren , en andere geef-
telycke Perfonen , waar van zommigen te voet gingen. Achter deze kwamen
negenhondert en dartig zoo Vuurroers als Piecken, onder tieh Vaandelen.
Waarop volgden fes ftucken grof gefchut en twee Mortieren , met twaalf ton-
nen bufpoeder en andere Krygsbehoeften op verfcheyde wagenen geladen.
Hierop kwam de Stadvoogd Gomar Fourdin , zittende , wegens zyne onpafte-

lyck-
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lyckheid, iö een beflote Koets, doch. omtrent den Prins van Orafljeii genadere

zynde klom hy te paart, en reed denzelven te geihoet : Omtrent den Prins

komende fteeg hy van 't paart , 't gene de Prins infgelyck deed , en na eenige

wederzydfche plichtplegingen , nam hy met korte woorden affcheyd. Ver-
fcheyde wagenen en daarop eenige Jefuiten , met hunnen huysraadt en Kerk
cieraden, voorby getrocken zynde, kwamen nog tweehondert en vyftig

Voetknechten onder vier Vaandelen. Waar op volgden feflien Kapucynen
met een groot Kruysbeeldt voor hen. Dees geheele treyn wierdt befloten door

fes Vaandelen Spaenfchen en Italianen naéuwelyJcj aytoaekende hondert eft

vyftig koppen. Indiervoegen gefchiede de uyttocht der Spaenfche Bezetting

zonder de minfte wanorden , welke door een gedeelte van 's Prinfen Ruyte-

rye in alle veyligheid naar Lier en Mechelen begeley^ merdt, alwaar ze den

derden dag behouden aankwam.
"'

'^ ^^ '
-^^'^^

Zoo ras de Stadt Breda aan de Staatfchen ingetüyinrms, k^fe^itidè Prins

van Oranjen , met een groote Stoet vin hooge Bevelhebberen , daar binnen

,

en de wallen bezichtigt hebbende gaf hy bevel om die ten fpoedigften te her-

ftellen. Hy benoemde den Marckgraaf van Hauterivc tot Stadvoogd, en naa dat

hy den ouden JN^agiflraet bedanckt hadt > flelde hy een nieuwen aan , beflaande

uyt perzoonen van den Hervormden Godsdienft. 's Anderendaegs wierdt de

Groote Kerk geopent , en daarin door D. Bergius Predikant te Wyck te

Duerftcde de eerfte Leerreden gedaan, om Godt voor deze geluckige her-

flelling te dancken. Men liet mede , door lall der Algemeene Staten , wegens
deze overwinning , een openbaren Danckdag door 't ganfche Landt houden,
vreugde vuuren ontfleken , en de volgende Gedenkpenningen Haan.

A » V* V'

1. Op de voorzyde van den eerflen ziet men aan den eenen kant eehe Turf- ''^«» t-<^'*

hii,ri- in 't Eredafche Slot voeren } ter gedachtenis dat op deze wyze door ^*^"^-

Mau-
fchuyt
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HUloriptnn. Maurits die Stade eertyts gewonnen was. Voorts wordt de Bredafche Maagd
2D«/ door den Honger by de keel gegreepen, vermits ze Spinola federt door 't uyt-

*3 * hongeren herwonnen hadt. Waar boven eyndelyk het Wapenfchild van Fre-
drick Hendrick,en een fterk gewapende Arm met een bloot zwaard, onder den
naam JEHO VAH, verbeeldt ftaan , om aan te toonen hoe alians door Fre-
drick Hendrick gewapender hand dezelve Stadt verovert was. Welke drie
verbeeldingen dit daar rondom gefielde Randfchrift opheldert

:

ANTE FAME, AIJT ASTU, VI MODO FACTA VIA EST.
rab j^

Dat is:

yOORHEEN IS DE WEG BOOR DEN HONGERS NOOT^
OF DE LIST, DOCH TANS DOOR 'T GEWELT

GEBAANT.

En dewyl dees Penning met voorrecht der Staten , door den Stempelfny-
der Looff te Middelburg ,

gemaakt is , zoo ftaat onder het verbeelde Turf-
fchip op eenen fleen dit Opfchrift

:

CUM PRIVILegio. J. LOOFF FEcit MIDDELBurgi.

Dat is:

DOOR y. LOOFF -Met rOORRECHTTE MIDDELBURG
GEMAAKT

Verder leefl men op de tegenzyde en binnen een cierlyk Loofwerck op zy-

fien Naam zinfpeelende , dit langwylige Opfchrift

:

Deo Optimo Maximö Sacrüm.
EREDAM, PRIMO BELGARum IN TYRANNum REGEM

FOEDERE NOBILEM,
MOX MAURlTIANiE NAVIS FyELICIBus INSIDIIS

NOBILIOREM,
DEIN FAMELICA MARCHionis SPINolje OBSIDIONE

NOBILISSIMAM,
TANDEM AUSPiciis POTENTISSimorum CONCORDis

BELGII PATRUM OMNES BELLANDI GRADUS
TRANSCENDENS APERTO marte,

GLADIATA FRederici HENRICI CELSISSimi AURIAci
PRiNciPis DEXTERA

FiEDERAT^ PATRI^ FAMILIJEQ^UE SU^ RESTITUIT.
X OCTOBris ANni MDCXXXVII.

Dat is:

JAN DEN ZEER GOEDEN EN GROOTEN GOD TOEGEWTDT.
DE GEWAPENDE RECHTERHAND FAN

ZYNE HOOGHETT FREDRICK HENDRICK, PRINS FAN
ORANJEN,

TE BOFENGAANDE ALLE TRAPPEN FAN OORLOOGEN,
HEEFT ONDER HET GEZAG DER

HOOGMOGENDE FADEREN FAN 'T EEND RAGTIGE
NEDERLANDT,

EYNDELrcK DE STADT BREDA,
EERST
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EERST VERMAARD DOOR HET FERBONDT DER
NEDERLANDEREN TEGENS DEN

WREED EN KONING,
DAARNAA VERMAARDER DOOR DE JVELGELUCKTÉ

LIST Fan MAURITS TURFSCHIP,
EN FERFOLGENS ALL E RFERMAARD ST

DOOR HET UITHONGEREND BELEG FAN DEN
MARKGRAAF SPINOLA

EINDELTK DOOR OPENBAAR KRYGSGEWELT
AAN HET FEREENIGDE FADERLAND

EN ZTN EIGEN GESLACHT,
DEN lo. FAN WYNMAANDT DES JAARS 1637.

HERSTELT.

il. Het Voorfluck van den tweeden bevat het verheven grontbewerp der

gewonne Stadt, en het Ruggeftuk den Leeuw der Vereenigde Geweften ,

nevens eenen flapel Wapenen, binnen en boven deze woorden tot om- en

opfchrift

:

DEO FAVente
AUSPiciis ORDiNüM FOEDerati BELGii,
VIRTUTE HENrici AURiaci PRincipis,

BREDA RECEPTA,
26. SEPTémbris 1637.

Dat is

:

ÈREDA ONDER DE GUNST FAN GOD,
DOOR 'T BELETT DER STATEN FAN DE FEREENIGDE

NEDERLANDEN
EN DOOR DE DAPPERHEIT FAN FREDRICK

HENDRICK PRINS FAN ORANJEN,
DÈN 26. FAN HERFSTMAANDT DES jAARS 1637.

HERWONNEN.

Naa de Verovering der Stadt Breda hééft Prins Fredrick Hendrick getfacht

die met veele voordeelen te begunfligen ; Onder andere nam hy voor in de-

zelve op te rechten een Illuftre School en Collegie, waarin veele Edele en an-

dere Jongelingen zouden konnen opgekweeckt worden in alle goede Konflen
en Wetenfchappen. Het Kloofler der Premonflratenfer Nonnen van S^ Ka-
tarinen Dal , gelegen aan de Zuydzyde der Stadt, wierdt daar toe verordent,

welkers aangename gelegentheid en ruyme Vertrecken zeer gefchickt geacht
wierden tot de Studiën en alle zoorten van Academifche Oeffeningen.

Men kwam dienvolgens met den Prooft overeen , dat hy 't Kloofler met
den bygang aan den Prins zoude overgeven , en op zeer goede voorwaerden

, ,X"//;«/r.

met zyne Nonnen , vertrecken naar Ooflerhout. Zoo ras zulks verrigt was , ScMs.

wierden in alle Wetenfchappen , Konflen en Taaien , beroemde Mannen tot Bredam.

Hoogleeraers van elders beroepen , welke alle te Breda aangekomen zynde

,

zoo wierdt den zeventienden van Herfflmaandt 1646 , beftemt tot de plegtige

inwyding van die Illuflre School en Collegie. En vermits de Prins, met 't

Staatfche heyr in 't velt zyndc , die plegtigheid niet kon bywoonen , wilde hy
echter, om aan dezelve meer luyfler by te zetten, dat zyne Gemalin Princes

Amelia die met hare tegenwoordigheid zoude vereeren.

En om alles met des te meer deftigheid uyt te voeren, wierden tot Curateu-

ren of Opperbezorgers dier Schoole verkoren de Heeren Jan van den Kerck-

Aa hoven.

Inaucura-
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hoven , Heer van Heenvliet , Houtvefter van Hollandt , en Opperhofmeefter

van de Koninglycke Frinces Maria, Andreas Rivet, Hoogleeraer der H. God-
kunde in de hooge Schoole te Leyden , en Konflantyn Huygens Heer van
Zuylichem , eerfte Raad en Geheimfchryver van zyn Hoogheid.

Op den zeventienden van Herfflmaandt was alles in gereedheid gebragt , en
des voormiddags vergaderden alle de Hoogleeraers omhangen met hunne Tab-
baerden in 't huys van den verklaarden Reélor Magnificus Lodewyck van Re-
nefle, van waar zy door de Oudt Burgemeefleren Willem Snellen en Ifaac Noi-
rot, als Afgezondenen van den Magifbraet, wierden afgehaelt, en naar 't Hof
geleydt , op 't welcke alle de Curateuren , Raden en Magiilraten reeds by een

gekomen waren. Van daar wierden zy door de gemelde Heeren in 't binnen

vertreck der Princeffe gebracht, wanneer 't hare Hoogheid geliefde hen op
't minnelyckfle te onttangen , en in eene korte redenvoering te betuygen

hare gunft en genegentheid voor de Wetenfchappen , en hare groote vreugde

,

dat zoo een nut en berucht werck eyndelyck zyn volkomen beflag zoude
hebben.

Na dat de Hoogleeraers en verdere Heeren hun affcheyd van de Princes

genomen hadden , begon men den plegtigen optocht naar de Groote Kerk,
in de volgende orden, i . De Trompetters en Hauboïften van zyn Hoogheid.
2. De Stads Boden , hunne buffen met oranje zyde flricken op de borfl dra-

gende. 3. De Pedel of Dienaer van de Illullre School, in zyn plegtgewaadt,

welke op den boord van zyncn Tabbaert in zilvere letteren voerde, Ihuflris

Schola /iuriaca BrediS , en met zynen fchepter in de handt voortradt. 4. De
aanrtaande Re6lor Magnificus D. Lodewyck van RenefTe , Hoogleeraer in de

H. Godkunde, gaande cuiTchen de twee Ileeren Curateuren Jan van den Kerk-
hoven Heer van Heenvliet , en den Hoogleeraer Andreas Rivet. 5. Johan
Hendrick Dauber, Hoogleeraer in Regtsgeleerthcid , verzelt door de Heeren
Arnout van Beaumont en DaVid de Wilhem, Raden van zyn Hoogheid. 6. Al-

bertus Kyperus, Hoogleeraer in de Genees en Natuurkunde
,

gaande tuf-

fchen de Heeren Kornelis van Aerflen, Heer van Wernhout , Droflaert der

Stadt en Lande van Breda , en Laurens Bufero Geheymfchryvör van zyn
Hoogheid. 7. Johan Broflerhuyfcn , Hoogleeraer in de Kruidkunde , en de
Grieckfche taal , tuflchen de Heeren Jan van AeriTen , Ridder , en Pieter van
Bernagie, Borgemeefteren der Stadt Breda. 8. Johannes Pellius, Hoogleeraer
in de Wiskonft , begeleydt van de Heeren Oudt Burgemeefteren Willem Snel-

len en Ifaac Noirot. 9. Johannes Philemon , HoogTeeraer in de Hiflorien en
Staatkunde, verzelt van de Heeren Schepenen Jacob Drabbe en Willem Stas.

10. Henricus Bornius , Hoogleeraer in de Bewys en Zedekunde , aan zyne zy-

den hebbende de Heeren Schepenen Antoni van Buerftede en Jan van Bergen
W^illemfz. 11. De Heer Jan Jacob Hausman , Raad en Geheymfchryver der
lUuftre School , begeleydt van de Heeren Schepenen Krifliaen Beens en Jan
van Bergen Adriaenfz. 12. De Heeren Adriaen Havermans en Jacob Hane-
cop , GrifEer en Geheymfchryver der Stadt Breda. Welke Stoet gevolgt wierdt
door een groot getal Perzoonen van alleriey rang en aanzien.

Van 't Kafteel langs de Katerftraet , Gallhuysllraet , Veemarkt en de Groo-
te Markt , ftont de Borgerye aan beyde zyden in wapenen gefchaert, tuflchen

welke de ganfche Stoet doorging tot in de groote Kerk, onder 't gefladig bal-

deren van 't Gefchut en van 't handtgeweer der Bezetting , en Borgerye. On-
dertufichen kwam de Princes van Oranjen van 't Kafteel naar de Kerk, ver-

zelt van de FrincefTen hare Dochters , de Princes Mauritia van Portugaal , en
de Gravinnen van Dohna en Brederode, van Willem Fredrick Graaf van Naf-
fau , Stadhouder van Vrieilandt , van Fredrick Graaf van Dohna , den Heer
Philip Stanhope, en een groot getal Jonkvrouwen en Edellieden van haar ge-
volg. Flaar Hoogheid wierdt aan de Kerkdeur, door de Heeren Curateuren,
Raden

, Magiftraten en Hoogleeraers ontfangen , en naar haar gewoon ge-
ftoelte geleydt , 't gene zoo wel als de Predickiloel en andere zitplaetzen met
koftelycke Tapyten omhangen was. De Princes nedergezeten zynde , wierdt
een ygelyck naa deszelfs rang en ftaat geplaatft, terwyl ondertuflchen een
aangenaam Mufick van ftemmen en alleriey foorten van fpeeltuygen gehoort
wierdt. Naa dat zulcks geeyndigt was , beklom de Hoogleeraer Rivet den

Pre-
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Predickftoel , en deed van daer eene voortreffelyke redenvoering , op de te-

genwoordige omftandigheid van tyden en zaeken wel gepaft. De Reden-
voering geeyndigt zynde , wierdt 't Mufick hervat ; Waarnaa de Heer Jan
Jacob Hausman , Raad der Heeren Curateuren , en Geheymfchryver der II-

juftre School , zich op den Predickftoel begaf, en naa een korte vooraffpraak,
van daar verkondigde de Wetten , Rechten en Vryheden van de lUuftrc

School en Collegie. Op 't bevel van haare Hoogheid verklaarde hy verders

D: Lodewyck van RenelTe tot eerften Reftor Magnificus , als mede tot Op-
per Regent van 't Collegium Juriacum, en den Hoogleeraer Bornius tot On-
der Regent. Deze piegtigheid wierdt befloten met een keurlyck Concert van
ftemmen en fpeeltuygen: Waarnaa zich de Princes met hare ganfche Hof-
ftoet weder naar 't Kafteel begaf

,
gevolgt wordende van alle de gemelde

Heeren Curateuren , Raden , Magiftraetsperzoonen en Hoogleeraers , op de
zelfde wyze en in die orden als hier boven gemeld is.

Naa dat men op 't Hof te rug gekomen was , deed de Reftor Magnificus

,

in de Nederduytfche taal, eene krachtige aanfpraack en danckzegging aan de
Princes , welke dezelve met veel vriendelyckheid en lieftalligheid beantwoorde

,

en alle de gemelde Heeren op een zeer prachtig gaftmaal liet onthalen.

Tegen den avondt zag men door de ganfche Stadt niet dan Vreugdevuuren.
De groote Kerktoren was omhangen met een ontelbare menigte van lantaer-

nen , welke eene heerlycke en wyd uytgeftreckte verlichting maekten. Voor 't

Stadhuys wierdt een zeer konftig Vuurwerck aangeftoken. De Triomfkloeken
weergalmden met 't gejuych van 't Volck, en op laft der Princeffe wierdt 't

gefchut van de Wallen veelmaels geloft. Dus eyndigde die dag met biyd-

fchap, zynde alles, in goede orden en zonder de minfte verwerring ,
'af-

gelopen.

De twee volgende dagen wierden doorgebracht met 't aanhooren der Re-
denvoeringen , door de Hoogleeraeren , ter inleyding hunner bedieningen

,

uytgefproken : Ten welken eynde men de Kerk van 't voorfchreve Kloofter

in drie byzondere gehoorplaetzen afgezondert hadt ; En wierdt alles , ten by-
wezen van hare Hoogheid en deszelfs Doorluchtig gezelfchap , in de bovenge-
melde orden en fchicking, volbracht. Deze geheele piegtigheid wierdt eyn-
delyck, met een koftbaer gaftmael, door den Magiftraet op 't Stadhuys gege-

ven, befloten.

Vervolgens wierdt 't bovenfte gedeelte der gemelde Kerk vervaardigt tot

een Boekvertreck , ten gebruyck van de Illuftre School en Collegie , waar in

de Boekwercken van den Prins van Oranjen, als mede die van den vermaarden
D: Poliander a Kerkhoven , voormaels Hoogleeraer der H. Godgeleertheid in

de hooge Schoole te Leyden, geplaatft wierden. Den Kruidhof, de Ontleed-

kamer , en- 't Ryfchool wierden mede met allen yver aangelegt en in gereed-

heid gebragt. En met een woordt te zeggen , niets wierdt verzuymt , wat
eenigzints tot vordering van zoo een nut en heylzaam werck ftrecken kon.

Was het maar van meer duurzaamheid geweeft ! En hadden de volgende on-

gelucken des tyds , voornamentlyck veroorzaekt door de langduurige minder-

}arigheid van Prins Willem den III, en de opgevolgde aanhoudende oorlogen,

deze beroemde inftelling niet geheel en al doen vervallen

!

• Op den zevenden van Louwmaandc 1650, deed Willem de II. Prins van
sj:rolut.

Oranjen zyne plegtige Intrede te Breda , en wierdt van zyne Onderzaten , als der stadt

hunnen Heer , met veel blydfchap gehuldigt. Wanneer de Prins de Stadt na- Breda.

derde, vondt hy den Stadvoogd Hauterive, verzelt van veele Krygsoverftcn

,

niet 't meerendeel der Ruyterye , te Dongen. Van waar hy zich ftedewaerts

begaf , en met een groot gevolg van allerley hooge ftantsperzoonen de Stadt

Breda introck. De fes Compagnien Borgeren ftonden aan wederzyde der ftra-

ten gefchaert , de Bezetting was mede onder de wapenen , zoo voor 't Kaf-

teel , als op de Markt en andere plaetzen. De meefte huyfen waren zeer

aardig verciert, en op de Gafthuysbrug, de groote Markt en voor 't Kafteel

hadt men Praalbogen opgericht. Terwyl de Prins door de Stadt trock , wierdt

't Gefchut van de Wallen driemael geloft, de Borgeren en Krygsknechten
deeden uyt hun handtgeweer verfcheyde eerfchoten , en na dat de Prins op 'c.

Kafteel gekomen w'as, wierdt hy door den Magiftraet met eene cierlycke
' Aa 2 Reden-
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Redenvoering begroet, en met een gefchenck van twaalf duyzent gulden , ter

zake van deszelfs blyde Inkomft , befchoncken. Des avonds was de ganfche

Stadt verlicht , de Triomfkloek wierdt naa gewoonte getrocken , voor 't

Stadhuys een konftig vierwerk afgeftoken, en alle deze vreugde, meteen
prachtig gaftmaal, door den Magiflraet op 't Stadhuys vervaardigt, beüoten.

tioii: Mer- jvj-^a dat Karel de II. Koning van Engelandt, zedert zyns Vaders ellendig om-
'"'• komen , veele jaaren in Franckryck en elders hadt gefworven , zonder zich

ergens veylich te achten tegen de wreede vervolgingen van Olivier Kromwei

,

die zich , onder den glimpigen naam van Prote6lor of Befchermer , op eene

geweldige wyze , van dat Koningryck hadt meefter gemaakt , kwam hy eyn-

delyckin 't begin van den jaare 1660, te Breda, alwaar hy op 't Kafleel, hem
van zyne Sufler de Princes van Oranjen tot zyn verblyf aangewezen , zyn in-

treck nam. Hy verkoos deze Plaats des te gewilliger , om dat hy van daer

met meer vrucht een waakend oog zoude konnen houden op de bewegingen,

die , naa de doot van den gemelden Kromwei , ten zynen voordeele , in Enge-

landt gemaakt wierden. Het geluckte den Koning oock, in Bloeymaandt 1660,

binnen Breda de eerfle tyding van zyne volkome herftelling te ontfangen , wel-

ke hem , volgens 't belluyt van 't Parlement , op eene plegtige wyze , aange-

kondigt wierdt.

Zoo ras zulks verricht was kwam de Princes van Oranjen met haare twee
Broeders de Hertogen van Jorck , en Glocheller , mede te Breda , die van den
Koning met veel vreugde en tederheid ontfangen wierden : Middelerwyl kwa-
men van alle kanten zoo veele aanzienelycke en hooge Staetsperzoonen der-

waerts afzacken , dat er in de Stadt aaeuwelycks plaecs gevonden wierdt , om
die te herbergen.

Aiuma. De Algemeene Staten, als mede de Staten van Plollandt ,befloten infgelycka

door eenige Afgezondenen uyt 't midden hunner Vergaderingen , den Ko-
ning wegens zyne gewenfchte herflelling op den Troon zyner Voorvaderen,
te begroeten, en deswegen de vereyfchte plichtplegingen af te leggen, welke,
op den zeventienden van Bloeymaandt te Breda aangekomen zynde , aan-

ftonts by den Koning ter gehoor ingeleydt , en van denzelven met de uyterflc;

hoogachting en erkentenis ontfangen wierden. De Koning verklaarde oock,
op de fterke aanhoudingen dier Afgezondenen , dat zyn voornemen was eerft-

daegs van Breda naar 's Hage te verreyfen , en aldaer zoo lang te vertoeven

,

tot dat de Engelfcke Vloot op de kuflen van Hollaadt zoude genadert zyn.

Dienvolgende wierdt alles tot 't vertreck van 't Hof gereed gemaekt , en veelci

zoo 's L.ands als andere Jachten naar den Moerdyck gezoadeni^ om de komfl.

des Konings aldaer af te wachten. . . ,

Doch voor al eer 't Hof van Breda vertrock, wierdt, uyt zonderlinge laft.

van haare Hoogheid de Princes van Orailjen, op zondag den drie en twintig-:

ften van Bloeymaandt , aldaer een openbare Danckdag geviert , en in alle de:

Kercken God voor 's Konings geluckige herftelling gedanckt. D. Johannea
Schulerus Hoogleeraer in de pi. Godkündi? predickte 's morgens in de groote

Kerk , ten bywezen der PrincelTe,. ea van 't ganfche Hof, mitsgaders o-nder

eenen ongemeenen toevloedt van Hooge en Aanzienelycke Pefzóanen , die van,

alle kanten waren zaanengevloeyt, onx den Koning te zien én op te wach-
ten, 's Avonds wierdt de Triomfkloek getrocken , 't. gefchut van de Wallen
geloft , de groote Toren met menigvuldige lantaernen; verlicht, door de Stade

veele Vierwercken aangelloken , en op 't Stadhuys een heerlyek Gallmaei,

gegeven. * Nf,oovbi;:3 r;:r, vH Jbnov , •^/ob
Den volgenden dag vertrock de Koning, met de Princes Vaii Oranjen én/-ft

ganfche Hof van Breda, naa dat hy den Magiflraet voor deszelfs goedt ont^
hael bedanckt, en denzelven nevens de Borgerye van zyne Koninglycke gunffi;

verzekert hadt, en. kwam des anderen daegs in 's Hage , van waer hy, naa,-

een verblyf van tien dagen
,
geduurende welken tyd hy door de Staten vaar

Hollandt heerlyek ontliaelt wierdt, op den tweeden van Zomermaandt , ver-
trock , en dien dag nog aan boordt ging van de Vloot , welke onder 't bevel
van den Zeevoogdt Montaigu voor Scheveningen ten anker laig, waar mede
hy , naa eene voorfpoedige reyfe, geluckig in zyn Koningryck aanlande.

Die van Breda, vertrouwende op de gunftige toezegging des Konings, en
op
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óp de ongemeene vriendelyckheid , waar mede hy hen geduurende zyn
aanwezen aldaer , bejegent hadt , lieten niet af, om door hunne aanhouden-
de verzoecken den Koning te bewegen , tot 't verleenen van een Verlof-

brief, waar by aan die Stadt de vrye handel op Engelandt mogt toegeftaan

worden. Welk verzoeck door den Koning eyndelyck ingewilligt , en op
deszelfs uytdruckelyck bevel de volgende A6le gemaekt wierdt.

„In 't Hoff te Withall,

„ Den lo.Oftober 1660.

„ Prefent

„ Syne Conincklyke Majesteyt.

„ Syne Conincklyke Hoogh^ den Hertog van Jorck.

»

»>

»>

n
n
»>

Lord Cancelier

,

„ Graaf van ^^k^/ïWi^,

Lord Treforier

,

„ Lord Robberts,

Hertog van Alhermarle , „ M"". Dewel Hollis

,

MarquisvanZ^orf^f^fr, „ M"". Treforier van 't Huys
j

Lord Steward^ „ M''. Controlleur,

Lord Ckamberlaing , „ M"". Secretaris Nicbolas
,

Graaf van Lcicejler , „ M"". Secretaris Morice
,

Graaf van Norwich., „ M"^. Arthur Annefley.

Graaf van 5'. Albans ,

,, Alzoo heden in den Raad gelefen is de ootmoedige Requefle van de Ma-
„ giflraet der Stadt Breda toebehoorende aan zyn Hoogheid den Prins vaii

y, Oranjen, waar in zy declareren de groote feüciteyt, die zy genoten hebberl

„ in 't ontfangen van zyne MajS en tot verfcheyde reyfen de eere van zyn

„ prefentie aldaer te hebben gehadt , als mede dat zyn Maj"^ op zyn vertreck

„ van daer gelieft heeft zyne gunft en particuliere inclinatie te exprefferen

„ tot het goede en welvaeren van haar Supplianten, en dat zyne Koninglycke

„ gunft nimmer zoude ontbreeken aan dezelve Stadt en inwoonders van Bre-

„ da. Door zulcke minnelycke expreffien van zyne Maj' zyn de. Supplianten

„ geencourageert geweeft om zyne Princelyke gunft te imploreren, om haer

„ te vergunnen een A6te in forma, door kragte van welke zy ende hare mede-

„ borgeren konden geauthorifeert worden om vry gebruyck van Commercie

„ en trafyck te mogen hebben tot Londen en alle andere plaetzen en havens

y^ van zyn Maj" gebiedt , foo binnen als buyten Europa, alleenlyk met een

„ kleyn Schip van haer eyge, toebehoorende aan dezelve Stadt Breda, ende dat

y, dezelve aldaer mogten getrafteert worden met gelycke Privilegiën en minne-

„ lykheyd , als fyne Maj" eyge Onderdanen , foo wel in regard van Coftumen

,

,, als Tollen en andere Rechten , betalende voor het in en uytvoeren van

„ haare Goederen , als zyne Maj" gebore Onderdanen doen en niet meerder.

„ Ende dat alles als een Aöe van fpeciale gunft, tot een eeuwige memorie

,^ en gedachtenilTe, van de goede tydinge van fyne Maj" herftellinge , die

5, aan fyne Maj"^ bekent gemaekt wierdt in hare voorfz. Stadt.

. „ Soo is heden geordonneert, fyne Maj' in den Raad prefent fynde, dat

door fyn Wel Ed: den Heer Treforier met advys van fyne MajS het voorfz.

aan haar completelyk toegeftaan en geconfirmeert werde, in fulcken manie-

re, als hem beft bequaam fal duncken. Dat alfoo de Stadt Breda de Vruch-

J-
ten daar van geniete, als een eeuwigdurende Monument van fyne Maj'^ Co-

jj ninglycke gnnfte.
-

, 1 rravs.'i

•:
- {Enwas getekenti)

s

r- RichaudBrouwne.
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ipo BESCHRYVING DER STADT EN LANDE

Aitiuma,

tittrei

d'Eftrades

Tem. V.

jitintma.

In 't jaar 1667, is te Breda, onder de bemiddeling des Konings van Zwee-

den, gehandelt over de Vrede tuflchen de Kroon van Engelandt , en den Al-

gemeenen Staet der Vereenigde Nederlanden , welke twee Mogentheden ,

zedert 't jaar 1665, een bloedigen Oorlog tegen elkander gevoert hadden. De
Staten benoemden , tot hunne üemagtigden op dien Vredehandel , de Heeren

Adolf Hendrick van Ripperda, Hieronimus Beverning, Pieter de Hubert,

Aiard Pieter Jongftal , en Ludolf Tiarda van Sterckenburg , Afgezondenen der

Provinciën van Gelderlandt, HoUandt, Zeelandt, Friellandt en Groningen i

Uyt welke de Heeren Beverning , Hubert , en Jongftal verkoren wierden , om

,

in 't begin van Bloeymaandt, vooraf naar Breda te vertrecken, en alles, tot

het ont^ngen der verdere Gezanten , en tot het houden der Vergaderingen

,

aldaar te vervaardigen.

Op den twaalfden dier zelfde maandt kwamen de Baron van Hollis en de

Heer Hendrick Conventry, als Engellche Gevolmachtigden, met een Jacht,

van Vlisfmgen te Terheyden , alwaar zy eenige dagen vertoefden , tot dat mid-

delervvyl hec Huys der Aerflens , ftaende binnen Breda in de S"^. Jans of Veter-

ftraec, in ftaat wierdt gebracht, om hen behoorlyk te konnen huysveften. Den
vier en twincigften daar aan volgende deden zy hunne plegtige intrede bin-

nen de Stadt , welke met veel pracht gefchiede , waar naa zy door den Mark-

graef van Hauterive , Stadvoogd van Breda , deftig onthaelt wierden.

Ondertuflchen waren de Afgezanten der verdere belang hebbende Vorftea

mede te Breda aangekomen, namentlyk van wegen den Koning van Zweeden,

als Middelaers , de Baron van Flemming , en de Heer. Coyet , welke laaftge-

noemde kort daer naa ftervende opgevolgt wierdt door den Graef van Dóhna;
Wegens Franckryck, de Graef van Eftrades en de Heer Courtin; En van

w^egen den Koning van Deenmarken, de Heeren Klingenberg en Carifius.

Naa 't afleggen der gewoone Pligtplegingen tradt men tot het verhandelen van

zaecken , en men beilemde den eerften van Zomermaandt tot het openen der

Vergaderingen , welke op de Groote Zaal van 't Kafteel , die men daar toe

hadt vervaardigt , wierden gehouden. Aan de Gezanten der byzondere Mo-
gentheden wierden aldaer mede afgezonderde Vertrecken aangewezen, tot het

houden hunner onderlinge Byeenkomften.

-Verfcheyde Onderhandelingen wierden er van tyd te tyd vervolgens gehou-

den, in welke alle. de verfchillende belangen wierden overwogen en beflrft.

Eyndelyk, op den drie en twintigften van Hooymaandt, leyde men de laatfte

handt aan 't werck , en, naa dat alle de afgehandelde poincen waren in 't net

geftelt, Avierden dezelve, in een plegtige Algemeene Byeenkomft, door de

Heeren Middelaers , en de verdere wederzydfe Gezanten getekent.

_ Den vier en twintigften van Oogftmaandt waren alle de Bekragtigingen van
het geflote Traflaet reeds in de handen der Heeren Middelaers gekomen , wel-

ke ze nog dien morgen aan de verdere Afgezanten overbrachten. Naa de

gedane uytwiflelingen kwamen alle de Gevolmagtigden op de groote Zaal te

zamen , en geduurende de wederzydfe betuygingen van dankzegging aan de

Heeren Middelaers, en van vreugde over den geluckigen uytflag hunner

handelingen , wierdt het Gefchut van de Wallen , en 't handgeweer der Ruy-
terye, welke op het Kafteels Pleyn gefchaart ftont, driemaal geloft. Omtrent
vier uuren naa den middag gefchiede voor de woonhuyfen der Afgezanten

,

onder Trompetten gefchal , in een ieders byzondere taal , de afkondiging der

geilote Vrede , en 's avonds zag men aldaer Fonteynen van Wyn , by de Fran-

fche uyt Leliën, by de Engelfche uyt Roofen, en by de Deenfche uyt den
Olifants fnuyt , ftroomen. De Gevolmagtigden der Staten lieten insgelyks de
afkondiging, door hunnen Geheimfchryver , onder het blafen der Trompetten,
van het Stadhuys doen , terwyl de Markt met Ruyters en Voetknechten bezet

w-as. Voor het Stadhuys hadt men agt ftaken geplant , waar van zommigeji
met drie, anderen met vyf reyen flambouwen, met konftige vierwerken ger

vult , voorzien waren ; Men hadt er mede opgerecht een verheven Toneel

,

waar op een groote Poort ftont cierlyk van groente gevlochten, boven welke
een Koninglyke Kroon geplaatft was } Aan de eene zyde van de Poort zag men
den Nederlandfchen Leeuw met zwaard en pylen gewapent, aan de andere
zyde vertoonde zich de HoUandfche Maagd in haren gevlochten Tuyn beflo-

ten,
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ten , houdende in hare rechterhandc een Speer , en daar op den Hoedt der Vry-
heid. Uyt alle deze Cieraden gingen des avonds veele en^verfcheyde uytmun-
tende Vierwerken op ; Voor het Stadhiiys ftonden nog drie vercierde Zuylen

,

bezet met de Nederlandfche Pyl-bundels,waar uyt witte en roodeWynfprong;
Vanden Toren, die door een menigte Lantaernen verlicht was, waeyde de
witte Vrede Vlag met Oranje ftreepen, en drieraael hoorde men het gefchut,

en het handtgew^eer der Bezetting losbranden. Dien avondt kwamen alle de
Afgezanten, benevens veele andere aanfienelyke Perzoonen van beyde deSexen,
op het Stadhuys, te zamen, en wierden aldaar door de gemelde Gevolmagtig-
den , in den naam der Algemeene Staten op een deftig avondmael onthaelt.

Men ziet op 't fluyten van deze Vrede de twee naavolgende Gedenkpennin-
gen , door laft der hooge Overigheid

,
geflagen.

I. De eerfle verbeeldt op het voorftuck de Vrede, uytflortende den Hoorn Van uon
van overvloedt : zy vertreedt den Oorlogsgodt Mars , en fteekt de weggefmee- ^^^c^-

tene Wapenen in den brant , zynde de randt omzoomt met dit Kantfchrift ;

BELLO AB ANGLIS ILLATO,
A BELGIS FORTITER GESTO;

VINDICATA MARIUM LIBERTATE,
ET qU^SITA ARMIS PACE.
XXXI JULii: MDCLXVn.

Dat

hijloripenn,

1 Deel Bi.

555.558.
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Dat is:

DE OORLOG DOOR DE ENGELSCHEN AANGEDAAN,
EN DOOR DE NEDERLANDERS MOEDIG GEFOERT,

DE VRTHEID DER ZEEN GEHANDHAAFT^
EN DOOR DE fFAPENEN DE FREDE FERKREEGEN.

DEN ^i. FAN HOOTMAANDT 1667.

Het platte Grondbewerp der Stadt Breda , Handelplaats der onderlinge

Afgezanten , en befaamd door 't fluyten van eenen zoo roeraruehtigen Vrede

,

is op de Tegenzyde , binnen dit Randfchrift afgebeeldt

;

BREDA BELLON^ SEDES,
CLANDESTINO ET APERTO MARTE CELEBERRIMA,

CONCILIANÏIBUS SÜECIS,
DAT PACEM GALLIS, ANGLIS, DANIS, BELGIS,

ET ORBI Q,UIETEM.

Dat is:

BREDA DE ZETEL DES OORLOGS,
ZEER FERMAARD DOOR FERMOMDEN EN OPENBAAREN

KRTGSHANDEL,
GEEFT ONDER DE BEMIDDELING DER ZIVEEDEN,

DEN FREDE AAN DE FRANSCHEN,
ENGELSCHEN, DEENEN EN NE D ERLAND ERSy

EN DE RUST AAN DE WERELT.

IL Qp de Voorzyde van den tweeden ziet men in 't verfchiet eenige Sche-

pen in gevecht, doch voorwaart Neptuyn, op zynen Zeewagen zittende, met
opgeheven Drietandt het woedende Zeekrygsgewelt beteugelen , zoo als deze
fpreuck van den Mantuaan beveiligt

:

SIC CUNCTUS PELAGI CECIDIT FRAGOR.

Dat is:

ALDUS IS AL HET ZEEGEDRUTS GEËTNDIGT.

Onder de Wapenfchüden van Franckryck , Engelandt , Zweeden , Deen-
marken , en den Nederlandfchen Vryen Staat, is de Stadt Breda, boven dit

Opfchrift , 't gene op den voet der Rugzyde gellelt is , verbeeldt

:

BREDA DEN 7. SEPTluzek 1667.

Zynde de dag, naa dat de geflooten Vrede aldaar met veele plegtigheden was
afgekondigt , die alom door de Vereenigde Geweften , met het doen van Danck-
zeggingen in de Kercken , en het branden van Vreugdevuuren langs de ftraa-

ten , is gefleeten. Voorts leeft men in den randt deze fpreuk van den zelfden

Heldendichter

:

NULLA SALUS BELLO, PACEM TE POSCIMÜS OMNES.

Dat is

:

IN DEN OORLOG IS GEEN HETL, WY ALLEN SMEEREN
OM DEN FREDE.

Om-
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Omtrent dezen tyd begonnen de befmectelyke ziektens , die zedert het jaar

1059, onophoudelyk en met veel woede, binnen de Stadt Breda, geregeerc

hadden, eyndelyk aldaer op re houden. Ma\ kan iiyt de menigvuldige Voor-
zorgen en Reglementen tegen den voortgang derzelve van tyd te tyd ge^

maakt, en in de Stads Regillers heden nog bekent, genoegzaam afnemen, dat

ze in dien tyd zeer verderriyck zyn gevveeiT:, en een groot getal van Borgeren

en Inwoonders weggeruckt hebben; waar door een merckelyk verval in alle

neeringen en handteeringen veroorzaakt wierdt.

Willem de III, Prins van Oranje, in 't jaar i(568, meerderjarig verklaart

zynde , ftt1de zich dienvolgens in het bezit der heerlycke en andere goederea

by zynen Vader met de doodt ontruymt. Ily kwam ten dien eynde, op den
feftienden van Slachtmaandt, te Breda, en den zeventienden deed hy aldaai-

zyne blyde Intrede, wordende met de iiyterfte vreugde en blydfchap, en met
de gewoone plegtigheden door zyne Onderzaten gehuldigt.

Geduurende den Oorlog, in 't jaar 1672, tulTchen den Koning van Franck- n^'^- Mn-

ryck, en den Staat der Vereenigde Nederlanden , ontftaen, is het Landt van '^"^-

-^^''J

Breda , door den aanhoudenden inval van het Franfche Krygsvolk , 't gene zich in l^]^'

de Meyerye van 's Hertogenbofch hadt nedergeflagen , en niet diin op roven

en pionderen afgerecht was, bovenmaten gedrukt geweefl. Onder andere

viel een Bende Franfche Ruyteren, in Bloeymaandt 1673 , uyt de Schants Cre-

vecoeur,in de Baanderye,en v/as reeds tot by Ooflerhout en l'eteringe door-

gedrongen, met voornemen, om eenige Dorpen, die geene brantfchattingen

wilden opbrengen , in de affche te leggen. Doch zy wierden daar in verhin-

dert door een hoop Paardevojk,, onder 't bevel van den jongen Graaf van Sty-

rum, en van Fredrick van Nafl'au, hen uyt Breda tegengezonden, welke die

Roovers zoo fel op 't lyf vielen , dat zy zich alle tot Krygsgevangenen moeften
overgeven. De vreugde echter over dit voordeel wierdt niet weynig gema-
tigt door het ontydig fneuvelen des Graafs van Styrum, en wegens de zwaare
kwetzuur, welke Fredrik van Nafiau in den fchouder bekomen hadt.

In 't jaar 1694, wierdt de Stadt Breda weder van een zwaar en droevig

ongeluck overvallen; Want, naadat, zedert een geruymentyd, een buyten-

gewoone hitte en droogte geregeert hadt , zoo ontilont er, op den elfden van
Bloeymaandt , tegen den avondt , een zeer zwaar Onweder , vermengt met
Donder en Blixem: Omtrent agt uuren, floeg de Blixem met een fchetteren-

den Donderflag, in den Lantaarn van den hoogen en fchoonen Toren der

Groote Kerk, welke aanftonts, eer men het bynaa gewaar wierdt, in een
vollen brant ftont. De vlamme verfpreide zich van daer zoo fchielyck , dat,

niettegenftaande allen aangewenden vlyt der Borgeren , het bovenfle gedeelte

van dien Toren, tot aan het vafle muurwerk, binnen weynige uuren wierdt

in de aflche gelegt. Door dezen geweldigen brant , was het loodt , waar-

mede de Toren op veele plaetzen belegt was, overal aan 't fmelten geraaJvC,

en drong tot door de gewelften, daar de Speel en Luyklocken hingen , waer
door de Bellefroyen in brant raakten , en de kloeken al fmeltende naar beneden
vielen : Omtrent elf uuren zag men de groote Kloek

,
gemeenlyck de Bom

genaemt , door alle de gewelftens heen vallen tot in de Kerk , door welke val

die kloek ten hoogften befchadigt zynde , buyten eenig gebruyck raakte. Men
was niet zonder vrees , dat de vlamme zich verder verfpreidende , de Kerk
mede mogt aanfteken ; doeh door het onophoudelyck aanbrengen van water

met de Brantfpuyten, en den onvermoeyden yver der Borgeren, wierdt de
Kerk eyndelyck beliouden , en omtrent middernacht was de brant teenemael ge-

bluft. Dees Toren is kort daernaa weder heerlyk opgetimmert, welk werk
in 't jaar 1702 eerfl is voltooyt.

In 't jaar 1701, wierdt, volgens befluyt der Algemeene Staten , een aenmer-
kelyk getal Krygsbenden, zoo te voet als te paard, by een verzamelt, welke
hen, den tienden van Herfftmaandt, onder het bevel van den Veltmarfchalk-

Prins van Naflau Zarbruck, op de Heyde tuflchen Breda en Ooflerhout, ne-

derfloegen. Dit Leger wierdt , op den agt en twintigften dier zelfde maandt.
nog met twaalf Engelfche Benden , tot onderfteuning van het Bondgenootfchap,

nieuwelings uyt Engelandt overgezonden , verflerkt. Al dit Krygsvolk wierdt

,

in 'c begin van Wynmaandt, door Willem den III, Koningvan Groot Brittan-

Bb nien^
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nien, welke, totdat eynde, eenige dagen te Breda bleef vertoeven, rrrel a'

Ie naeukeurigheid gemonllert; Waar naa dit Leger opbrak, en de Benden naa
hunne toegewezene Bezettingen aftrocken. Kiet verre van de gemelde Leger-
plaets, op de heyde tuflchcn de Stadt Breda en Dongen, wierdt, in 't jaar

1732, tot oeffening van het Staatfche Krygsvolk, vtreder een Kampement ^f-

formeert , onder het bellier van den Graaf van Hompefch , Opperbevelhebber
der Ruyterye van den Staat , 't gene op den fesden van Herfflmaandt by een
kwam, en den dertigflen dier maand w^eder fcheide, geduurende welken tyd
men zich met fpiegelgevechten en allerley foorten van Krygsoeffeningen be-

zig hieldt.

In 't gemelde jaar 1732, wierden de Verfchillen over de rycke naalaten-

fchap van wylen Willem den III, Koning van Groot Brittannien , welke, ze-

dert de doot van dien Vorft , tot dus lange gefweeft hadden , eyndelyk door
een minnelyk Verdrag tufTchen Fredrik Willem Koning van Pruyflen , en Wil-
lem Karel Hendrik Frifo, Prins van Oranje, uyt den weg geruymt; Waar-
naa die Prins , als Heer der Stadt en Lande van Breda erkent zynde , den dar-

tienden van Herfflmaandt 1737, zyne plegtige Increede , op de volgende wy-
ze , in die Stadt deedt.

De Prins van Oranje, met zyne Koninglyke Echtgenoot, op den elfden van
Herfflmaandt van Zoeftdyck vertrocken zynde , kwam nog dien zelfden avond
te Oofterhout,alvi^aar zy door de Ingezetenen, in avee Benden verdeelt , nevens

de twee Gildens der Schutters , met vliegende Vaandelen , en onder een gefta-

dig gejuich en 't loffen van hun handgeweer, wierden ingehaalt. De Prins en

Princes wierden , op hunne aankomft, door alle de Schouteten der Vryheden
én Heerlyckheden van 't Landt van Breda , v/elke tot dat eynde aldaar befchre-

ven waren, plegtig verwelkomt, en bleven den volgenden dag aldaer vertoe-

ven , ten eynde aan die van Breda de nodige tyd te gunnen, om alles, tot der-

zelver Inhaling vereyfcht wordende, in gereedheid te konnen brengen.

Op den dartienden dier zelfde maandt, voormiddags omtrent elf uuren, verr

trocken haare Hoogheden weder van Ooflerhout , en aan de uyterfte Paal-

fcheyding van het Regtsgebiedt der Stadt genadert zynde , vonden zy aldaar

vier Afgezondenen van den Magiflraet van Breda , door welke ze plegtig

vervi'ilkomt en met eene redenvoering begroet wierden. Van daar reden zy
verder door het Dorp Teteringe,alwaer de Landczaten insgelyks in wapenen
langs den weg gefchaart fbonden, naar het Speelhuys, in welk gebouw het

middagmaal vervaardigt was.

Omtrent drie uuren naa den middag trocken de Prins en Princes , met hun-

ne ganfche Hofiloet , alle zeer pragtig uytgedofl , in de Stadt, onder het lof-

branden van het grofgefchut van de Wallen, enhetluyden van allejde Kloeken.

Haare Hoogheden binnen de Bofchpoort gekomen zynde, zagen aldaer de fes

Vaandelen der Borgeren , welke van die Poort tot aan het Kafleel , in twee
feyen , in wapenen geflelt waren, langs welke de ganfche Stoet doortrock

door vier Eerepoorten, die op vier byzondere plaetzen waren opgericht. De
eerfbe , llaande omtrent de Gaflhuvs of Bofchbrugge , was gemaakt naa de

Tofcaanfche Bouworden , en hadt de hoogte van vyf en dartig en de breedte

van vier en dartig voeten. De tweede was geftelt aan 't eynde der Veemarkt

,

deze was gemaaict naa de Dorifche Orden, en was zeven en dartig voeten

hoog , en drie en twintig voeten breedt. De derde en aanzienelykfle was op-

gericht aan het eynde der Groote Markt, volgens de Romeynfche Bouwkun-
de , en hadt de hoogte van fes en veertig , en de breedte van zeven en dartig

voeten. De vierde en iaafle, naa de gemengde Bouworden zamengeftelt

,

ter hoogte van dartig en ter breedte van drie en veertig voeten , flont op het

Kafleels Plein. Alle deze Eerepoorten waren zeer konflig gemaakt , en met
veele en verfcheyde Opfchriften, Zinnebeelden enz. op de omflandigheden
van tyden en zaken toepaflelyck, verciert. Bovendien was de Puye van het

Stadhuys zeer opgepronkt, verbeeldende het Portael vaneen Tempel, waar
in de Godin der Gerechtigheid op haaren Throon flont geplaatfl ; Onder dien

Throonzagmen het Wapen der Stadt , onderfleunt van twee Leeuwen, uyt
welkers muylen twee Fonteynen van rooden en witten wyn fprongen.

Wanneer haare Hoogheden door alle de gemelde Eerepoorten getrocken

,

en
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en op het Kafteel in haar Vorftelyk Paleys gekomen waren , wierden ze door

den Magiilraec , aan hun hooft hebbende den Droflaert der Stadt en Lande
van Breda , opgewacht en met eene welgepafte redenvoering begroet ; Het
zelfde gefchiede mede door de Tienraaden , en verdere hooge en laage Stants-

perzoonen , mitsgaders door alle de Predikanten en verdere afgezondene
Ouderlingen, tot die plegtigheid, uyt de Stadt en 't Landt van Breda, byeen-
gekomen.

Geduurende deze Pligtbewyzen , hadden de fes Vaandelen der Borgeren hen
op het Kafleels Plein in üagorden gefchaart, alwaar zy verfcheyde eerfchoten

uyt hun handtgeweer deden. Waarnaa ze vervolgens op het Kafteel getroc-

ken zynde , hen naar de brug van het Hof wendeden , voor welke bï ig zich

de Prins , met eenige Heeren van zyn gevolg , hadt geplaatft , en aldr-ar vaft

alle de Bevelhebberen, in het voorby trecken, met de Pieck en 't Vaandel
gegroet wierden.

Tegen den avondt zag men de huyfen van meefl alle de Inwoonderen van
eenig aanzien geillumineert, of met andere cieraden opgetoyt; de groote Kerk
Toren was door eene menigte van Lantaarnen , en de Naamletters van haare

Hoogheden , zeer aardig verlicht , terwyl de kloeken alomme geluyd , en op
het Klockenfpel geftadig gefpeelt wierdt. Omtrent agt uuren wierdt een uyt-

muntend Vierwerk aangeftoken, 't gene de Magiftraet , op het Buytenhof
hadt doen vervaardigen. Dit Vierwerk omtrent een uur geduurt hebbende,
begaf zich de Prins , verzelt van de Heeren van zyn gevolg , en de Leden van
den Magiftraet, naar het Stadthuys, alwaer een prachtige maaltyd was bereyd,

tot welke veele aanzienelyke Perzoonen mede genodigt waren. Geduurende
de maaltyd lieten zich de Trompetten en Pauken luftig hoorenjCn op het drinc-

ken der Gezondheden wierden telkens drie ftukjes kanon, welke agter het

Stadhuys geplaatft waren, geloft. Naa den maaltyd kwam zyn Hoogheid op
de Puye van het Stadhuys, voor dewell-.e het Volk, in grooten getale, ver-

gadert was , en ftrooyde onder het zelve eene aanmerkelycke menigte van zil-

vere Gedenkpenningen , doende ter zelver tyd aan den Magiftraet , Tienraa-

den , en andere Amptenaren diergelycke goude Penningen uytdeelen.

Deze goude en zilvere Gedenkpenningen verbeelden op de voorzyde een

Pellikaan, welke in haar neft zittende, haar borft openpikc, om met haar ey-

gen bloedt haare jongen te voeden, met dit Omfchrift:

DIVINO FAVORE.

Dat is:

DOOR GODDELTKE GÜNST.

Onder ftaet:

INAUGURATIO, BRED/e XII SEPTembris. 1737.;

Dat is

:

INHULDIGING, TE BREDJ DEN 12 FJN HERFSfMyi^NDT i'/o,-].

Op de rugzyde ziet men de Wapens van de Prins en Princes met het Wa-
Bb 2 pen-
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penfchilt der Stadt Breda daar onder, en tulTchen beyden met Linten afhangen-
de, met dit Omfchrift:

JE MAINTIENDRAY.

Dat is

:

ICK ZAL HET HANDHAVEN.

Ten eynde de gedachtenis van dezen doorluchtigen en gewenfchten dag
by de hate naakomelingfchap mogte in geheugen blyven , zoo wierdt , op 't

bevel an den Magiftraet , de volgende Gedenkpenning geflagen.

De voorzyde vertoont haare Hoogheden te zamen zittende in een Triomf-
wagen , befpannen met een gekroonden Leeuw en een Eenhoorn , met dit

Randfchrift;

VIRTUS ET FAMA TRIUMPHANT.

Dat is :

D£ DEUGD EN DE LUISTER ZEGEPRALEN.

Boven den Triomfwagen vliegen twee trompettende Engelen, die het Wa-
penfchilt van Breda houden , by 't welke ftaat

:

Senatüs Consulto.

Dat is

:

FOLGÈNS RESLUTT DES RAJDS.

Onder ftaet:

INAUGURATIO BREDtE XII SEPTembris. 1737.

Dat is:

INHULDIGING TE BREDA DEN 12. VAN HERFSTMAANDT ij^i.

Op de achterzyde ziet men de Namen en Wapenen van zyne Hoogheid
Willem Kakel Hendrik Friso, en van haare Koninglyke Hoogheid
Anu*,. Kroon Princes van Groot Brittannicn.

BE-
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I. HOOFTSTUK.
f^an de Hoogheiden Gerechüghedent der Stadt Breda.

^^^^^Reda is van oucis verfcheyden geweeft van 't Hertogdom van y.vanriitt

Brabant, gelyck hier voor genoegzaam is aangewezen. En des- R"^>tvaii

wegen moet men door den Heer van den Lande niet verflaan den ^'^f-w*'

Hertog van Brabant , maar alleen den Heer der Stadt en Lande
van Breda, gelyck alle de oude Brieven en Chartren, zelfs naa 't

jaar 1212, wanneer Breda het Hertogdom van Brabant reeds

was ingelyft, hem eenparig noemen; als zynde een Opperhoofdig Heer over
zyn Landt , zoo wel als de Hertog over 't verdere Brabant , uytgezondert Hul-
de en Manfchap , die Jan Hertog van Brabant , by den Opdrachtbrief van 't

jaar 1 350 , alleen uytfleekt en aati zich behoudt. Weshalven oock de Heeren
van Breda nooyt gewilt hebben , dat hun Landt met eenigen anderen hooge-
ren Eertitel zoude vereert worden , waer toe zy anderzints gelegentheyt ge-

noeg hadden : En zulks in tegenflelling dier Heeren , welke in 't vervolg van
tyden hunne Steden en Landen tot Hertogdommen , Marckgraeffchappen

,

Graeffchappen , Baronnien , enz: door eene zonderlinge gunfl van hunne Op-
perheeren, hebben laten oprechten. Het is overzulks uyt misverftant, dat de
Heeren van Breda, zedert lange jaaren herwaerts, den naam van Baronnen
hebben gevoert , hoewel het waarfchynelyck gefchiet is uyt die reden , dat

men geen recht begrip heeft gehadt van de eygentlycke hoedaenigheid der

Baanderheeren van Brabant , die men genoegzaam niet heeft onderfcheyden

van de Baronnen of zoogenaamde Vryheeren , welke in latere tyden , van ge-

meene Edellieden , tot dien flaat , op de eene of andere wyze verheven zyn:

Bb 3 Daar
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Daar in tegendeel de oude Baanderheeren alleen hunnen naam ontleent hebben,

van dat zy in Brabant Baniere voerden, onder welke hunne Leenmannen,
wanneer zy ter heyrvaart optrocken , zich moeden fchaaren. Zy worden in

Lt Koy (je oude fchriften oock Baenrodzcn, Bander oï Banerberen genoemt, als Hee-
^otit: M.

j,gj^ j^gj. Benden , die zy leyden , of Heeren der Banieren en Vaandelen , die zy

16. c. 3? oprichteden ; Welk voorrecht alleen toekwam aan zoodanigen die Heerlykhe-

den onder hun gebiedt hadden , waar in een genoegzaam getal van VafTalen

was , om die Banieren op te richten en te volgen.

Uyt hoofde van den gemelden Vrydom, beweerde de Abtdis van Thoor
voorheen , dat hare goederen , in 't Landt van Breda gelegen , 't Hertogdom
van Brabant niet onderworpen waren ; alzoo de Heer van Breda , met zich

in 't jaar 1212 aan den Hertog van Brabant in vailalagie over te geven, niet

meer verpligt kon hebben dan zyne goederen met alle de rechten en heerlyk-

heden van dien , latende ongeroert de goederen , met welke Hilfondis Gravin
van Stryen, in 't jaar 992, 't Stift van Thoor begiftigt hadt, en die te vooren

aan hare Voorzaten door Zuentibold Koning van Lothryck gefchoncken waren.

Pronven Waarom oock Hendrick Hertog van Lothryck en Brabant, in 't jaar 1243,
n. lï. ftaande over zekeren brief, waarby Hildcgond deBorne Abtdis van Thoor aan

Godevaert Heer van Breda een rent beleyde, zich niet hooger heeft benoemt,
dan Befcbermbeer des Stifts 'van Ihoor in '/ Landt van Breda.

Naderhant is de Stadt en 't Landt van Breda, ingevolge den Verkoopbrief,

door Jan van Polanen , geheel van den Hertog van Brabant , tot een recht Erf-

leen gehouden: gelyck oock de Hertogen van Brabant, by hunne blyde In-

komllen en 't ontfangen des Landts, binnen Breda gehuldigt zyn: Namentlyck
Aertshertog Philips , op S-^. Barbaras avondt i494;Karel Prins van Spanjen,op
den zeventienden van Hooymaandt 1515; en Philips Koning van Spanjen, op
den twintigften van Herfflmaandt 1549. En dienvolgens zyn niet alleen de
Heeren van Breda , onder den tweeden Staat van 'tHertogdom , maar de Stadt

mede , onder den derden Staat , op alle Dagvaarden van tyd te tyd befchre-

ven, 't gene door ontelbare Befchryfbrieven kan bewezen worden.

Jaa zelf zyn de Vergaderingen der Staten van Brabant menigwerf te Breda
gehouden. Onder andere vindt men in de Kronyck van Brabant, op 't jaar

1489, dat te Breda de Munt wierdt afgezet , zoo dat een gulden , die negen
fchellingen Vlaams deed, op drie fchellingen geflelt wierdt , waarom te Brugge
een groot oproer ontftont, 't welke by Engelbrecht Graaf van Naüau geflecht

en fcherp geftraft wierdt. Men vindt mede in de oudfle Stads Reeckeningen
aangetekent, dat Aertshertog Philips, den vyfden van Wintermaandt 1496,
op 't Stadhuys van Breda terecht zat, en dat door hem 't voorflel aan de Staten

van Brabant gedaen wierdt; En dat in 't jaar 1552, de Staten van Brabant te

Breda befchreven waren , en donderdag den zevenden van Oogftmaandt aldaar

op 't Stadhuys vergaderden.

De Stadt Breda heeft oock veele en verfcheyde Rechten en Privilegiën van
Brabant, mitsgaders Verbonden van Steden en derzel ver Vryheden mede on-

dertekent en bezegelt, namentlyck, de Charter van Kortenberg van 't jaar

iilrai Dl. 1312. Plet Verbondt der Steden Van Brabant van 't jaar 1 354. Het Landrecht van
piom:Bdg: Vrouwc Johauna Hertoginne van Brabant van 't jaar 1385. Het nader Ver-
'*"'• '• bondt van Vereeniging tulTchen 't Hertogdom Brabant en 't Landt van Luyck,

gefloten te Dieft in 't jaar 1398. Het Verbondt van Vereeniging tuflchen de
Hertogdommen van Brabant en Limburg van 't jaar 1415. De Brieven en Vry-
heden van Hertog Jan den IV. gegeven in den jaare 1422. De Unie van Ü-

Preevtn ti"echt, van 't jaar 1579, als Lit van Brabant en van den Staat; Het Ver-

n. 71. bondt der overgebleve Steden van Brabant, houdende de zyde der Algemeene
Vereenigde Staten , als Bergen op Zoom, Grave, Willemfladt enz. hebben
die van Breda, in 't jaar 1Ö09, voornamentlyck gevordert en m.ede onder-
tekent.

Uyt kracht van 't teyckenen der Unie van Utrecht hebben die van Breda
altyt beweert , dat zy 't recht van zitting in de Vergadering der Algemeene
Staten behoorden te hebben , waar toe veelmaals krachtige vertogen gedaan
zyn. Onder andere wierden, op den drie en twintigften van Sprockelmaandt

1647, deswegen by den Magiftraet naar 'sHage afgezonden de Droflaert

Kor-
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Kornelis van AerfTen , de Oudburgemeefler Pieter van Bernagie en de GrifBer

Addaan Havermans, oai by den Prins van Oranjen fterke aanhoudingen ce

doen, ten eynde de gemelde Scadc op de aanllaande Vergadering der Algemee-
ne Staten , beroepen tegen den fesden van Lentemaandt, met de verdere Bra-
bancfche Steden mogt bcfchreven worden, met verderen laft, om aan de Air

gemeene Staten te vertoonen, dat die van Breda, uyt hoofde der voorgemelde
Unie, door haare Gevolmachtigden, op den negen en twintigften van Louw-
maandt 1579, ondertekent, menigmaal ter Vergadering der gemelde Staten
zyn befchreven gevveeft , en aldaer hunne Afgezondenen gehadt hebben , waar
van verfcheyde Laftbrieven nog voor handen zyn , te weten van den twintig-

ften van ilerfftmaandt en elfden van Wynmaandt 1579, van den agt en twin-
tigften van Louwmaandt, vierden van Sprockelmaandt , vyftienden van Len-
temaandt, elfden van Grasmaandt , zeven en tv/intigften van Hooymaandt,
tienden van Ilerfftmaandt, vyfden van Slagtmaandt, negentienden van Wia-
termaandt 1580, mitsgaders van den agften van Sprockelmaandt 158 1. Zedert
welcken tyd de Stadt Breda, op den agt en twintigften van Wiedemaandt daar

aan volgende, onder de macht des Konings van Spanjen gebracht, en geduu-
rende den Oorlog , dan van de eene , en dan van de andere zyde belegert en
verovert zynde, het oock gebeurt is, dac in 'c vervolg geene Befchryfbrieven
meer zyn afgezonden. Welcke geweldige veroveringen , die de Stadt Breda

,

tot haar fmert enongeluck, heeft moeten ondergaan, haar echter dat Recht
niet konden benemen, 't gene op een wettigen titel fteunt, en door haar zoo
rechtmatig was verkregen.

Deze Vertoogen zonder vervolg blyvende , wierden wederom Gevolmag-
tigden naar den Hage gezonden , om by den Prins van Oranjen , en verders
in de Provintien , by de Steden en Leden derzelve , naadere aanhoudingen te

doen. Welck werck verfcheyde maanden geduurt heeft, tot in 't begin van
den jaare 1649, in welken tyd de Afgezondenen alle de Provintien en Steden
hebben bezocht, en hunnen laft aldaar uytgevoert; doch, op 't goedvinden
van zyn Hoogheid , is die zaek al wederom niet vervolgt , en heeft men daar-

mede ftil geftaan, tot dat de Staat van Oorlog by de Algemeene Staten zoude
wezen vaftgeftelt.

Ondertullchen ftierf Prins Willem de II, zeer onverwagt, op den fesden

van Slachtmaandt 1Ó50; door wiens doodt het algemeene Wezen der meefte
Provintien geen kleyne verandering onderging: En des-wegen wierdt er beflo-

•ten, alle de Bondtgenooten plegtig te beichryven, om, tegen defi vyftienden
van Wintermaandt , Staatsgewyze in 's Hage te vergaderen , ten eynde eenén
vaften voet omtrent den Godsdienft, 't Verbondt, en 't Krygswezen te be-

raemen. De Magiftraet van Breda nam deze gelegentheid waer, om te ge-

lyck, met de andere Steden van Brabant, hunne befwaerniffen aan die buy-
tengewoone Vergadering met kracht voor te dragen, en verzocht ten dien eyn-

de aan den Magiftraet van 'sHertogenbofcli, om alle de Steden en Kwartie-
ren van Brabant te Tilburg te willen befchryven , om zoodanige befluyten

te nemen, die by deze tyds omftandigheden 't gemeene welwezen zouden kon-
nen bevorderen.

Dienvolgende kwamen de Afgezondenen der voorgemelde Steden en Kwar-
-tieren, in Wintermaandt 1650, te Tilburg byeen, en naa verfcheyde over-

wegingen, wierdt er met eenparigheid befloten een Vertoog op te ftellen,

waarby 't recht der Baanderheeren, Edelen, en Steden van Brabant, tot 't af-

zenden hunner Gemagtigden in de Vergadering der Algemeene Staten , of

ten minften tot 't beftellen van hunne byzondere huyshouding , zeer bondig

aangewezen wierdt. Men zondt vervolgens wederom eenige Gemagtigden
naar de byzondere Provintien , om nogmaels hun belang aldaar op 't kragtigfte

voor te ftellen.

Middelerwyl waren de Afgezondenen mede in den Hage aangekomen , al- ^\tztma
waar zy, op den twee en twintigften van Lentemaandt 1651, gehoor by de Ber[leidt

Algemeene Staten verkregen hebbende, hun Vertoog in die Vergadering over- i-tiuw.

gaven : Doch niettegenftaande alle de voorg^emelde aanhoudingen , en dat zelf

verfcheyde Provintien volmacht hadden gegeven , om deswegen in onderhan-

deling te treden, bleef die zaek echter buyten vervolg, zonder dat ereenig
hefluvt



200 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE

tynkersh.

Verh: van
Staatsza-

ken I Boeck.

l6 Hooftjt.

Proiven

D. 49.

Proiven

n. 85.

Proeven

r. 58.

Proeven

n. yj.

Proeven

B. 33.

Proeven

n. 41.

Proeven

befluyt van afwyzing gevonden wordt. Zedert welken tyd tot heden toe

oock geene verdere bewegingen daar omtrent gemaakt zyn. Hoewel de Hoog-
geleerde Heer Kornelis van Bynkershoek Voorzitter van den Hoogen Rade m
Holiandt, in zyne Verhandelingen van Staatszaeken , dat gefchil onderzoec-
kende, 't zelve niet duyfter , ten voordeele van die van Breda, beilifl.

Het Landt van Breda is oock van alle oude tyden vry geweell van Schattin-
gen en Hertogsbeden , en zoo 't al in eenige zonderlinge gevallen gebeurt is

,

dat die Beden 't eenige tyd betaalt zyn , zoo hebben de Hertogen van Bra-

bant telkens by hunne opene brieven moeten verklaren , dat zulks alleen uyt
gratie, zonder eenig gevolg daar uyt te mogen trecken, gefchiedtis; gelj'ck

't zelve uyt veele diergelycke fchriften kan aangewezen worden , en voorna-
mentlyck uyt de A£le de nonfrajudicando, door Hertog Wenfelin en Vrouwe
Johanna van Brabant, aan die van Breda gegeven op den negenden van
Slachtmaandt 1374.

Dat die van Breda behooren hy arrefh te wyzen, heeft Prins Willem , in

zyn Vertoog aan Keyzer Karel den V. zeer klaar aangetoont. Naderhant
heeft Prins Philips Willem hem deswegen aan de Algemeene Staten beklaagt,

waer over tulTchen denzeiven en den Raadt van Brabant in 's Hage geding rees

,

't gene voldongen zynde, door de ontydige doodt van dien Prins aan den
fpycker is blyven hangen.

En vermits de Hertog, by den Verkoopbrief van den jaare 1350, niets heefc

uytgeftoken en voorbehouden, dan Hulde en Manfchap, zoo hebben de Hee-
ren van Breda, t' allen tyden Verlofbrieven verleent, om by uyterflen wil te

mogen beftelling doen van Leenen, insgelycks brieven van Wettiging voor
Baflaerden , Vergunningen aan de Magiliraten om lallen te fkelien op koop-
manfchappen, kwytfcheldingen van dootüagen en andere misdaden, en zulks

afzonderlyck van den Hertog. En verleenden de Droflaerden , in den naam der

gemelde Heeren , aan de rechtplegende partyen Brieven van Dagement , jlp-

fel, lndu£lie. Relief, en andere diergelycke.

Van alle de Rechten en Voordeden, die de Stadt Breda geniet, zyn de twee
volgende wel de voornaamfte. Eerftelyck, dat de drinckbieren der Borgeren
vry zyn van Acchyns en Gruytgelt,by zonderlinge vergunning van Jan Graaf
van NalTau, te tyde zyner blyde Inkomfl en huldiging, in 't jaar 1446, gege-
ven, en daarop gevolgde bevefliging, van Maximiliaen en Maria Hertog en
Hertoginne van Brabant van den jaare 1477. Ten anderen, dat uyt hoofde
der Verdragpunten by 't overgeven der Stadt in 't jaar 1637, met de Algemee-
ne Staten en Prins Fredrick Hendrick gemaekt

,
geene meerdere laften over

de Stadt mogen geftelt worden , dan aldaer geheven zyn gevveefl van 't jaar

1590 tot 1625, terwyl dezelve onder de regeering der Vereenigde Nederlan-
den geweeft is.

De Stadt Breda is oock van alle oude tyden geweeft het Hooft van 't gan-
fche Landt, en desv/egen is dezelve oock met veele en verfcheyde voordeelen
boven de Dorpen verheven en bevoorrecht. Gerard van RafTegem, Heer van
Lens en Breda, gaf aan de Stadt 't Stapelrecht van alle 't goedt van den Lande
van Breda, en beval, dat al 't zelve drie marktdagen aldaer ter markt moefl
komen, op eene keure van hondert fchellingen telkens by de gebrekigen te

verbeuren. De gemelde Heer heeft by de zelfde brieven nog verleent 't recht

der Lakenneering, zoo dat nergens in den Lande, buyten de Stadspoorten en

Vryheid , eenige lakenen mogen gemaakt of verkogt worden ; Welk voor-

recht by Jan Hertog van Brabant, in 't jaar 1331, door Maurits Prins van
Oranjen in 't jaar 1620, en by Philips Koning van Spanjen in 't jaar 1626,
beveiligt is. Graaf Engelbrecht heeft , in 't jaar 1^04, in privilegie gegeven,
dat nergens in 't geheele Landt van Breda opflach van goederen mag zyn,
dan binnen de Stadt; Welke vergunning Maximiliaen en Maria Hertog en
Hertogin van Brabant, in 't jaar 1477, en Prins Maurits, in 't jaar 1591, by
hunne opene brieven bekrachtigt hebben. Naa den ouden herkomen mag nie-

mandt in 't Landt van Breda bieren brouwen om te verkopen, dan alleen bin-

nen de Stadt, gelyck Prins Maurits in zynen voorgemelden brief uytdruckelyck
verklaart heeft.

De Scadt Breda verpagt en geniet de Accynfen van de bieren, die op de

Dor-
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Dorpen , uytgezondert te Ooflerhout , Rofendael en Dongen , by de huyslie-

den ingellagen , of ten tappe gefleten worden , volgens den Gifcbrief van
Engelbrechc Graaf van Nairau, verleent op den zeven en twintigflen van
Hooymaandt 1475.

Niet alleen de Borgeren en Ingezetenen der Scadt, en Vlerfchare van Bre-

da, maar oock de buytengezetenen , mogen hunne fchuldenaren ten platten

Lande van Breda woonende, by eenen Roeydrager der voorfchreve Stadt doen
inhalen, dat is doen inroepen en inbieden, en dezelve dienvolgens voor Sche-
penen van Breda te recht betrecken en aanfpreecken voor alle Perjonek Coti'

tra£le»y JBien en Schulden^ die binnen de Stadt en Vierfchaar van Breda ge-

maekt of aangegaan zyn.

Boven 't gemelde gezag , 't gene de Stadt over de Dorpen heeft, zoo be-

hooren aan dezelve, en ftaan onder hare Vierfchaar, de Gehuchten van Lo-
vensdyck , de Molengragt en de Zantbergen , te zamen met de verdere kwar-
tieren het Dorp van Teteringe üytmakende , mitsgaders de Haag en Vyfhuy-
fen flraat, en zoo voorts om de Stads Veften , naa aanwyzing der bepaling

van den Byvanck, hier agter op de 300 en volgende B.'adzyden gemeldt.

Overzulks zoo worden, by den Magiftraet der Stadt, aldaar de Gemeentsluy-

den of Gezworens , Collefteurs , Kapelmeeflers en verdere Amptslieden aan-

geftelt. Die van Teteringe hadden oock voormaals hunne Parochie Kerk bin-

nen Breda, doch die van de Haag en Vyfhuyfen flraat hadden hunne Parochie

in 't Dorp de Hage.
Die van Hartel , Schimmer en Wagenberg zyn oock eertyts onder de Paro-

chie der Stadt Breda geweefl, tot 't jaar 1400. wanneer tuffchen die van
Breda, aan de eene , en die van Hartel , Schimmer, Heyden en Wagenberg,
aan de andere zyde, een Verdrag gemaakt is, waarby die van Hartel met
hunne medeflanders , nu te zamen 't Dorp van Terheyden üytmakende , om
fedenen van de afgelegentheid der plaats

,
grooten noodt van Wateren , en ge-

vaar in 't gaan en te rug keeren , van de Poorterye en Parochie van Breda
gefcheyden zyn , en hen vergunt wierdt een Kapel te bouwen , en die , tot

onderhoudt van eenen Priefter , met de nodige inkomften te voorzien. Doch
des niettegenflaende moeten zy met de Ingezetenen van Breda gelden en betalen

alle accynfen en impoften: Oock zyn zy met alle hunne have onderworpen
ten inhalens, en inoeten insgelycks, wanneer zy verzocht worden, die vafi

Breda te bate komen ten gerechten Landtweer , en in andere heyrvaarden , oock
in fchoten of andere laften de Stadt overkomende. Gelyck zulks alles blyckc

by 't gemelde Verdrag, in alle deelen goedgekeurt en bekragtigt by Hendrick
van de Leek , Heer va.n Heeswyck en Dinter , als Momboir van Jonckvrou-
we Johanna van Polanen Vrouwe van de Leek en Breda.

De Rechten en Coftumen van Breda grypen oock plaats en worden binnen

den geheelen Lande agtervolgt , daar in tegendeel geene andere Coftumen zyn.

En waar van de Stadt Breda geene Coftumen, Ordonnantien of byzondere
Rechten heeft, daarin is men gewoon te wyzen naar de befchreve Rechten.

Men is oock gewoon oude herkomens en gewoontens , die als Voorrechten ge-

houden worden , binnen Breda te volgen , zonder dat. van noden is dezelve met
andere fchriftelycke Privilegiën te beveftigen.

De Borgemeefteren en Schepenen der Stadt Breda, hebben 'c recht, om
met den Droffaert alle Wetten en Ordonnantien, de Stadt en Borgerye voor-

deelig zynde, te maeken en vaft te ftellen, welke moeten onderhouden wor-
den niet min , dan of die by den Heer van Breda gemaekt waren.

Alle kwaaddoenders en misdadigen , die by de Schouteten in den Landenvan
Breda, uytgezondert Oofterhout en Rofendael, worden gevangen, moeten
by dezelve binnen Breda in gevangenis gebracht worden, en werden alsdan by
den Schoutet van Breda geticht voor Schepenen dier Stadt, die over hen ken-
nis en rechtspleging hebben tot veroordeeling of ontflag , zonder dat van de
VonnifTen daar in gewezen eenig beroep op een hoogeren Rechter valt, maar
worden dic by den Droffaert en Schoutet ter uytvoer gebracht. En mogen
oock binnen de Stadt en Vryheid van Breda geene getuygen gehoort , nog ee-

nig onderzoeck gedaan worden door Buytenrechters, zonder toeftaan ende
bewilliging van den Schoutet , Burgemeefteren en Schepenen.

Cc IL HOOFT-

Proeveii

n. 6z,

Proeven

tl. ji.
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II. H O O F T S T U K.

Van de Hooft en Leenhanck 's Lands en Re[forte van

Breda.

DE Hooft en Leenbanck, waar onder, by beroep, gehooren de Stadt

Steenbergen met deszelfs aanhangzelen , alle de Vryheden , Heerlykhe-

den en Dorpen in 't Landt van Breda , als mede die van Dinteloort of Prin-

celandt, en voormaels die van Ooflmal, Schoten, Mercxem, Loenhout, en

Trotvm Eeckerenonder beyde deHceren,is in 't jaar 1332 opZaturdagnaaDertiendag,

n. 41. eerfl opgericht door Jan den III. Hertog van Lothryck en Brabant. In deze

Banck worden oock ter eerfter inflantie aangelegt en gewezen alle gefchillen

fpruytende ter zaeke van Leengoederen , uyt den Huyle van Breda gehouden
wordende.
By de Ordonnantie van Procederen, door Prins Maurits, indenjaare 1606,

verleent , zouden in de Hooft en Leenbanck als Regters verfchynen de Hee-
ren van den Rade , de Droflaert , de Rentmeefter 's Lands van Breda , de Bor-

gemeefteren , Schepenen en Griffier van de Stadt , ootk de oude en naait ver-

latene Borgemeefteren en Schepenen , mitsgaders de Mannen van Leen , en

de Griffier des Leenhofs van Breda. Doch op 't vertoog deswegen aan dien

Prins, door den Magiftraet gedaen, is die aanftelling buyten vervolg geble-

ven ; En dus zyn tegenwoordig
,
gelyck van alle oude tyden , Regters in de

gemelde Hooft en Leenbanck de Droflaert , de Borgemeefteren en Schepenen

,

mitsgaders de Griffier der Stadt Breda j En wordt van de Vonniflen by hen ge-

wezen hervormt aan den Rade en Leenhove van Brabant in 's Gravenhage.

III. HOOFTSTUK.
Van de Hooge Amptenaeren , en hun RegtsgebJedf , en eerji

van den Drojfaert.

DE Droflaert der Stadt en Lande van Breda wordt by den Heer aange-
ftelt , en doet den eedt in handen van den Heer of die van zynen Rade.

Hy is Opperofficier en Superintendent over de Stadt en 't ganfche Landt van
Breda , in alle voorvallen verbeeldende den Perfoon van den Heer. Eer-

tyts voerde hy den naam van Dapifer , Senechal, oock wel van Schoutet en

Rechter van den Lande van Breda
,
gelyck hy met die benamingen in veele

oude fchriften en brieven voorkomt. Prins Maurits heeft aan denzelven ge-

geven eene wydloopige Inftru£tie , welke wegens de verandering van tyden

,

voornamentlyck zedert dat by 't nader Reglement van 't jaar 1686, alle de
boeten en breucken , in de Stadt en 't Landt van Breda vallende , door den
Heer aan den DroiTaert zyn overgegeven , die daar uyt oock alle de koften

,

ter uytvoer van halsftrafi'elycke zaeken , moet voldoen , voor 't grootfte deel

wel in onbruyck is geraakt, doch echter om zyne byzonderheden verdient al-

hier gemelt te worden.

ji InJlrtiC'
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„ InJiruEiie voor den Drojfaert der Stadt en Lande van Breda.

- I.

„ In den eerflen fal den Droflaert gehouden fyn de Stat en Landt van Bre-

„ da , met de Ingezetenen van dien , te befchutten en te bevryen van alle

5, fortfen, gevvelt en overdaat,concuflien, vexatien,dreygementen,en uyttee-

„ ringen , ende te onderhouden knechten en paarden , foo veel genoeg fy om
„ allen 't felve te beletten, ende defen fynen lafl te volbrengen.

»>

2.

„ Ende fal by hem felven ofte fynen Stadhouder alle twee maanden ten

minflen eens ryden op alle Dorpen des Lants.van Breda, en goede toefichc

nemen , dat hy alom de baanen en wegen veylig houde van Straatfchenders

,

Knevelaers , Moeskoppers , vreemde Spekboeven , en van alderhande mis-

„ dadigen.

3-

„ Item fal beforgen en neerftelyk toefien , dat alle Taverniers , Tappers , ofc

andere hen ter Hete of ten gelage met bier generende
,
geduurende defe oorlo-

ge , hen in den Lande van Breda onthouden binnen de Dorpen , en niet op
de Gehuchten , hoecken of winckelen , en dat niemandt het herberghouden
of tappen en werde toegelaten , dan die naa voorgaende informatien van
de Schoutetten en Regeerders van de voorfz: Dorpen fuUen bevonden wor-
den te ftane ten goeden naeme en fame, en funderlinge, datter gene om-
trent de Stadt van Breda en worden gelogeerc in eeniger manieren , al op pe-

ne van vyftig Carolus gulden voor de eerfle reyfe , en voor de tweede reyfe

hondert Car: gulden ende arbitraire correftie , welcke penen by hem met-
terdaet fullen werden geiniïet ende geexecuteert, mits doende hier af eerft

en alvoorens behoorlycke publicatien. Ende fal oock niet toelaten , dat ee-

nige Cagiers , Botercoopers , Poulaliers , en andere dicrgelycke binnen de
myle in 't ronde , omtrent en rondsomme de Stadt eenige opcoop van wae-
ren doen gedurende defen Oorloge.

„ Item fal naerflelyck obferveren en gadeflaen , oft de OiEciers der Stadten

), Lande van Breda, als Schouteten, Borgemeeflers , Schepenen, Secretarif-

„ fen, Rentmeeflers
,
gefwooren Clerken , Roeydragers en Vorfhers , elk in 't

,, zyne, wel heur devoir doen, en hen quyten in de adminillratie ende be-

„ dienen van hunne officien , ende foo verre den Droflaert in eenige van dien

„ gebreck bevindt, fal 't felve den Heer en Baron, oft fynen Rade aenge-

„ ven, om daar op te verfien oft remedieren, foo men bevinden fal te be-

„ hooren.

„ Item de Droflaert fal alderhande misdadigen , foo wel binnen der Stadt

„ ende onder de Vierfchare van Breda, als buyten ten platten Lande, aantaf-

„ ten , vangen , doen vangen en doen punieren ende ftrafi'en , tfy criminelyck

„ oft anders, foo hy naer heur misdaet fal bevinden te behooren, en ander-

„ fints foo hier naer werdt geordonneert tot vrede ende rufl;e van den Lande
,^, en des Heeren eere en profyt.

„ Item fal met de Schepenen binnen Breda , en met de Schepenen ten plat-

Cc S « ten
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„ ten lande, in prefentie van Schouteten, en in heurlieder abfentien, alleeii

„ informacien op alle deliélen en mefufen mogen nemen , en op alle 't gene de

,, HoocheytjDomeynen en Geregtigheyt van den Heere Prince van Orangien

„ aanguet , foo verre hy bevint 'c felye behoorlyk te fyn.

„ Item fal de gevangen by h^i ten platten lande onder Breda (uytge-

„ fondert de gevange onder Ooflerhoudt en Rofendael) brengen binnen de

„ Stadt Breda, ende overleveren den Schouteth van Breda, om by hem bin-

„ nen den derden dage beticht te worden naa den ftyl ende inflruftie in cri-

„ minele faecken geufeert ende geobferveert , leveren van ftonden aan aan

„ den Schouteth de informatie, die hy tegens denfelven gevangen heeft

„ genomen. Ende fullen den Droflaert ende Schouteth van Breda met ge-

„ meynen advys ende raet ende gelyckerhant procederen ende proces inftrue-

., ren tegen alle gevangenen binnen Breda , tfy dat die by den Droflaert allee-

ne in abfentie van den Schouteth , of Schouteth alleene in abfentie van deq
Droflaert , oft door heuren beveele binnen de Stade en Jurifdiftie van Breda

,

of buyten ten platten lande door bevel van den Droflaert of Schouteth wa-

f,
ren gevangen , oft dat defelve oock by den Schouteth van Breda alleen ende
fonder aliifl:entie van den Droflaert binnen de Stadt van Breda oft onder de

j»

Vierfehaer derfeive waren aangetall ende gevangen.

8.

„ Teweten , fullen met eendrachtige communicatie , advys ende conclufie

tegens den gevangen nemen ende ramen, die daer nae den Schouteth alleen

in rechte fal overgeven en bedingen , ende fullen oock te famen fpreeken

ende communiceren op de feyten die fy fullen poferen , ende die fchriftu-

ren , die fy fullen willen overgeven , en wat getuygen fy in de faecke willen ea
fullen produceren , ende in alles voorts 't famentlyk en met gemeynen ad-

vyfe de faeken beleyden ende infl:rueren : En ingevalle fy niet en konden
accorderen , oft van diverfe opinien fyn , foo fullen fy terftont hun difl^erenc

die van fyn Ex"^^ Raad te kennen geven , om by haer beflicht te worden.
En foo verre d'eene oft d'andere van DroflTaert of Schouteth ten tyde van
apprehenfie abfent en vveygerig waren den gevangen ter Vierfchare te brenr

gen en te betichten , oft oock daarinne verfuymich of nalatich vielen , foo fal

„ evenwel den anderen gehouden fyn daar mede voort te gaan by advys van

„ de OrdinariflTe Advocaten van den Heer, ende deszelfs Heeren Recht be-

j, waren
,
gelyck hy fal bevinden te behooren.

j>

9-

,, Item foo verre de Gevangen ter fcherper examinatie wordt gewefen, ful-

„ len den Droflaert ende Schouteth daar beyde compareren ende den Gevan-

„ gen interrogeren , en fullen oock beyde te peerde compareren, foo wan-

„ neer die Gevangen geconderaneert fynde,fal geinllrueert ofte geëxecuteerc

» worden.

10.

„ Ende foo verre de Droflaert oft Schouteth om eenige nootelycke faecken
moefl; buyten de Stadt van Breda reyfen , het welk nogtans fyn Excelientit

verfl;aet, dat foo felden fal gebeuren als 't mogelyk is, ten tyde dat er ie-

„ mandt van den Lyve oft criminele faecken ware gevangen , foo fal denfel-

„ ven, vooraleer hy uyt fal reyfen, den gene die t'huys fal blyven , verclaeren

,, en in gefchrifte overleveren alle de informatien, die hy aangaende den Ge-

„ vangen heeft: Verclaerende vorders fyn advys, hoe en in wat manieren

„ hem dunckt, dat men in de faecke behoort te handelen, en befoigneren, op

„ dat

5»
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)) dat door zyn abfentie de faecke van den Gevangen niet en worde vef-

„ ageert, en hy blyve fitten tot fyns Princelyke Excellenties kpflen.

II.

„ En fal de gene, die t' huys fal fyn gebleven, de faecke, en proces van
„ den Gevangen naer gewoonlyke llyl en inflruólie voorts inllrueren , fon-

„ der dat eenigfints uyttefettene door d'abfentie van een van haar tweëni

X2>

„ Ende fal de Droflaert egeene van de voorfz: Gevangenen ontflaen van der

„ gevangeniflè, noch oock met denfelven mogen compoferen, fonder gemey-
„ nen advyfe en verdragh gefaraenderhant met den voorfz: Schouteth van
»> Breda.

13..

,, Item de DrofTaert fal neerfligheyt doen , datter goede mutuele ende on-

„ derlingh verflant fy tuflchen hem en den Schouteth van Breda , ende alle dö
„ Schoutetten en Vorfteren ten platten lande , aengaende allen 't gene dat fy t'

famen te doen hebben ter eauie van hare officien
?t

„ Item alle compofitien aangaende lyfF en leedt , mitsgaders van Overfpel

,

y, en allen anderen delidlen , als vuyfl flagen fonder bloet , buts flagen met

„ potten of ftocken, *t fy dat er bloet na volgt oft niet , fuUen als vooren ge-

„ daen werden by den Droflaert in prefentie van den Schouteth en den Clercq

„ van den Bloede binnen der Stadt, foo verre fy binnen de Vierfchare van
„ Breda fyn geapprehendeert , oft anderfints van den Schouteth van de Dor-

„ pen , onder wiens bedryff defelve deliften en misdaden fyn gefchiet , ende

„ die mede in defelve compofitien en profyten daer afkomende, fouden
part en deel hebben. En anders en fal de Droflaert egeene compofitien

„ doen, ten ware dat die Clercq van den bloede voorfz:, in andere urgenten

„ affairen van fyn Officie , als met den Ontfanger van de Bede oft diergelyc-

„ ke onledig moefl:e wefen, in welken gevalle de Schouteth met den gecom-

„ pofeerden hen t'famen fulien vinden , terflx)nt naa de compofitie gedaan fal

„ fyn , by den Clercq , om dezelve te boek te fetten.

15.

„ Ende fulien de Compofitien gemaekt worden nae de qualiteyt ende gele-

„ gentheyt van de Misdaet , en 't voorgaende leven van de genen, die gede-

„ linqueert hebben, ende niet naa de qualiteyt van het goet des misdadigen of

» dehnquants.

16.

„ En fal de DrolTaert , binnen de maandt , naa dat van de misdaet oft de-

„ li£l hem gebieecken fal fyn , of 't felve bekent ,
procederen tot de voorfz*

„ compofitien , fonder die misdadigen oft delinquanten , oft oock de Schoutte*

„ ten langer of meer naer te laeten loopen.

17.

„ Item foo verre die misdaden of roisgreepen en deliélen notoir fulks fyn

,

„ dat er geene corporele corredie , maer alleen een pecuniaire punitie toe en

„ ftaet, foo 'al de Droflaert ten bywezen des Schouteths als voor, met een

„ vergaderinge en een traéleringe met die defelve compofitie aengaen, in-

Cc 3 ), dien
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dien dat eenigfints redelyck is , 't gene dat die misdadige ofte iemandt van fynenc

wegen is prelenterende, afdoen, En ingevalle fy in de eerfte Vergaderinge
niet en accordeerden, fullen nogh daertoe een Vergaderinge houden, in

welke indien fy nogh niet en accordeerden , foo en fullen ?y daer op niet

meer vergaderen ; Maar fal de DrofTaert en Schouteth t' famentlyk den üyfch
en 't gene daeraif dependeert met andere propooflen in de Vergaderinge
gehouden, terftont die vanden Rade van fyn Excellentie, foo die by der
hant fyn, te kennen.geven oft overfchryven , om by hen daer op geordon-
neert te vi^orden ; of ingevalle die niet by der hant vi^efende , daar door ee-

nigh merckelyck dilay of vertreck mochte veroorfaekt worden, den Eyfch
in gefchrifte en in rechte overleveren en rechtelyk vervolgen.

i8.

,, De Droflaert en fal geene Compofitien maecken, nogh remiffien geven

„ van Criminele faken , als van moorden , brantfbichten , Vrouwencrachten

,

„ confpiratien , commotien , feditien , dootflagen ende andere diergeiyke enor-

„ me deliften , maer fal alle de kennifle daer af blyven aan fyn Ex'^- ende fynen

,, Raedt, met fynen ende des Schoutets advyfe.

»

5»

3>

9>

19'

„ De DrofTaert fal de Schoutetten op de Dorpen niet toelaten eenige com-
pofitien te maken , oft aanveerden eeniger Baflaerden, Drift oft onbeheer-
de goederen, oft eenige andere diergelycke, maer fal die felfs inventarieren

oft de voorfz: Schouceten onder w^iens bedryfF fulke goeden fyn Princelyke
Ex"'^ toekomen , fullen defelve goeden in prefentie van tvi^ee Schepenen en
den gefworen Clercq van der plaetfe , doen behoorlyk inventarieren , met
clare fpecificatie van dien , en daer nae overleveren in handen van den Rent-
meefter van den (^uartiere, als van Breda, Steenbergen, oft Ooflerhout,

om die tot fyne Princelyke Ex"«' profyt te verkoopen naa ouder gewoonte.

20.

„ Ende foo verre defen aangaende eenige van de Schoutetten in gebreke wa-
j, ren fulks als vooren te doene, en daer aff agcerhaelt worden, foo fal de

„ DrofTaert gehouden fyn te procederen tot privatie van hare OiHcien , en daer-

„ toe tot Correftie , als misbruyckt hebbende en gehandelt tegens haer Com-
„ miffie en Officie.

5>

21.

,, Item terflont als de DrofTaert verneemt eenigen dootflagh of ander quaad
crimineel delift, binnen de Stadt en Lande van Breda gebeurt te fyn, foo
fal de DrofTaert by hem zelf of by den Schouteth , onder wiens bedryfT fulck

deli£l gebeurt fal fyn , terflont en pede ftante , informatie nemen of doen
nemen op de toecompfte van den voorfz: delifle, en gelegentheyt van
der faecke.

22.

„ Ende fal de DrofTaert by hem felven en voor den Schouteth, alwaer ful-

„ ken delidl is gebeurt , van flonden aan behoorlyk befchry-v^en oft doen be-

„ fchryven in prefentie van twee Schepenen en den gefwooren Clercq aldaer

,

„ ofte ook van twee burgers ofte gebueren , ingevalle van haefle , en dat de

„ Schepenen niet by de hant fyn, alle die haeffelyke goederen en gronden van

„ Erven den misdadigen toebehoorende , en de haefelyke goeden 100 doen be-

„ waaren, dat defelve niet verhandelt oft vervreemt en worden, en aangaan-

„ de" den gronde van Erve, fal by openbare uytroepinge verbieden , dat nic-

„ mandt hem en veryordere defelve gronden van Erven, oft renten daar op
,. te
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,, te koopen , ofc by mangelinge ofc by andere titulen te crygen, op pen®
„ van nülliteyt van voorfz. vercoop en Conventien.

23-

,, Item de DrofTaert en fal hem met civile faecken , die op de Rolle wor»
„ den getraélcert, ende die tot fyn kennifle niet behooren , niet moeyen,

nogh liem felven daer vinden, maar laten den Schouteth aldaer fyn Officie

exerceren, ten ware dat hem tentyde van deVierfchare overquamen groote
enfware faecken groote haefte behoevende, daer overhy met den Schout eth,
de Schepenen oft anderen uyt de Wet collegialiter vergadert zynde, terfbonc

„ fuude moeten fpreeken.

24.

„ Maer wanneer hy zaecken heeft fyn Ex''^ off der Stadt welvaren raken-

,, de, en noghtans foo grooten haefl: nieten vereyfchte, foo fal hy dieWeth
„ doen vergaderen op uyren , dat men de Rolle niet houdt , oft dat de Sche-

„ penen op 't maken van hennen vonnifle niet vergadert ende geempecheert

„ en zyn.

25.

„ Item de Droffaert fal hem niet vervorderen eenige Schepenen binnen ofF

buyten Breda afF of aan te fetten , oft te continueren , maar wanneer hy ie-

mandt vindt onbequaem tot den Schependorame oft andere Officien, ofc

datter eenige S:hepenen door aflyvigheyt of anderfints fyn gebrekende ,

foo fal hy 't felve fyne £x"^ te kennen geven, om daer op verfien te worden,,

2(5.

,, Item de DrofTaert fal alle fyne ncerftigheyt doen, omme deRegten,

„ Heerlykheyt , Domeynen &c: van Mynen Heere den Prince van Oraen-

,,
gien Heere tot Breda, over alle het Landt van Breda te bewaeren ende te

,, voorderen.

27.

„ Item desgelyks oock voorderen alle Confifcatien, keuren , en breucken,
ende andere penningen en goeden toecomende tot profyt van fyne Ex"^ ,-

en die doen vorderen ende innen by den Schouteth der Stadt en 'sLands

van Breda , en de andere Officieren der voorfz. Stadt en Lands van dien,

dien 't felve van Officie wegen toebehooren fal, ende de felve dggf toe

»>

ï>

>i

j>

„ Van gelycken fal hy oock voorderen de Reparatie , die hem by fyne Ex''*

fpecialyk ende fchriftelyk belail wordt te doen over de Dorpen tot djenfl

van fyne voorfz. Ex"^ , maer gehou ien fyn van defelve reparatien altyc

goèdt bewys , reekeninge ende reliqua te doen daertoe verfogt of vermaent

fynde , en hem wagten eenige andere te doene , als die hem by. fyne Ex"^
fchriftelyk fullen worden belafl, ende die hy eerflen alvoren te bevele van
fyn Ex'i-= Rnavit en Rekenkamer fal gehouden wéfen te doen interineren

,

foo verre die faeke foo veel iiytllels.magh lyden, off anderfints binnen aghc

dagen daernaè
tvi? r. '

'^

.Sl'T-^A -_T
29.

• „ Item de Droffaert fal hem vinden by de Borgemeefters en Schepenen van Bre-

da,»
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da , wanneer dat men fal trafleren van eenige politicque faeken , ofc nieu-

we Ordonnantien te maeken , oft oude Ordonnantien te veranderen , te ver-

minderen oft te vermeerderen , ende en fal niet toelaten , dat by de Borge-

meeflers oft Schepenen eenige Ordonnantie werde gemaekt, verandert ofc

gepubliceert, dan in fyne prefentie, ende fal neerfligh toefight nemen, dat

den Schouteth alle Ordonnantien van fyne P"": Ex"^ ende der Stadt neerfte-

y'y lyk doet onderhouden , en de Overtreders doet punieren als behoort.

j»

5J

n

30-

„ Ende alfoo fyne Ex"^^. verflaet binnen de voorfz. Stadt , foo luttel als moge-
lyck is , toetelaten Ryffelaers , Guychelaars , Quackfalvers , en diergelycke

ligte foorten van Volken, foo de felve niet en fyn dienende dan tot lall

van de Onderfaten en Ingefetenen , fonder eenige nuttigheyt ofte flichtin-

ge , en dat overfulks foodanigh gefelfchap foo feer moet gekeert worden

,

als mogelyk is; Verbiedt en interdiceert fyne Ex"^. den DrofTaert ende

Schouteth fulke perfonen, binnen de voorfz. Stadt en Lande van Breda niet

toetelaten, en daer fchoon fulks foude mogen werden, om merckelyke rede-

nen , toegelaten , dat 't felve voortaen gefchiede by gemeynen confente des

DrolTaerts , Schouteth ende Eerften Borgemeeflers , en anders niet , ten

ware in d'abfentie van een van dryen , in welken gevalle de prefente alleen

daar aif kennifle mogen nemen,

31'

„ Vangelycke verflaet fyn Ex'i^^ j^t 't luyden van de groote Kloeke op vrye

Merkten oft ter oorfaeke van eenige publicque tekenen , fal gefchieden by
voorgaende Wete, Communicatie en Refolutie van den voorfz. DrofTaert,

Schouteth en Borgemeeflers, en anders niet, dan in abfentie, als in 't

voorgaande Art:

32-

„ Item de DrofTaert en Schouteth , onder wiens bedryfF 't deli£l is geperpe-

treert, fullen van den Delinquant foo meenigmael negen Stuyvers ontfangen

voor Wyngelt als fyne Pr: Ex"^. van den felve deliéie en compofitie oude

Schilden fal ontfangen, welke negen Stuyvers de delinquanten fullen terflont

moeten nederleggen en betalen , alwaert oock alfoo , dat de betalinge van

de penningen, die den delinquant tot fyn Pr: Ex"^". behoeff hadde belooft,

waren op termynen te betalen.

33-

„ Ende van de voorfz. negen Stuyvers fal den DrofTaert hebben de fes Stuyvers

,

„ en den Schouteth, onder wiens bedryfT 't misdaet is gebeurt, de drie Stuyvers.

„ En fal den Droflaert van de fomme , die den delinquant fyne Pr: Ex"^ fal beta-

„ len, nogh hebben den vyfden penningh.

' „ Aldus gedaan by fyn Ex"^ in 'sGravenhage den 19^ dagh der maent van

„ Februario in den jaere vyftien hondert vier ent negentigh: „

( fFas geparapheert : )

MAURICE DE NASSAU.

{Onder Jiont :)

Ter Ordonnantie van zyne Ex*"".

(£» was getekent:')

J,
MUANDER.

55

J»

»1

J>

ï»

»>

3>

»
ï)

»
9}

.«

In
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In 't jaar 1686 is omtrent de voorgemelde Inilru6lie eene groote verandering
gemaakt, vermits doenmaels door den Heer alle de boeten en breucken zyn ge-
kten aan den DrofTaert. Naderhant in 't jaar 1722, is wederom het volgende
by den Raad der Dömeynen vaflgellelt , vt^aar by het tot heden toe gebleven is.

„ T)071derdag den 15' Jamiary ijxz.

„ Den Raad confidererende , dat by de jegenwoordige Vacature van het Drofl
en Schout ampt der Stade en Baronie van Breda , eenige middelen van me-
nage en van redres zouden konnen werden beraemt, en tragtende daarinne,

zoo veel in haar is , te voorzien , heeft dienvolgende na rype deliberatie en
overleg , by provifie goedgevonden en verllaen 't geen hier na is volgende.

>•> Dat de DrofTaert en Schout der Stad en Baronnie van Breda , mitsgaders
Stadhouder van de Leenen aldaer, zal moeten fyn domicilie ofF woninge
houden binnen de Stad van Breda.

„ Dat dezelve geene onkoflen van de Crimineele proceduren of Exccutieri

,

„ zal mogen tot lafte van de Stadt of het Landt brengen , maer dezelve moe-

„ ten vinden uyt de Boeten en Breuken, die volgens Refolutie van den li

„ Jailuary 168Ö aan hem zyn gelaten.

3-

,, Dat defelve ten behoeve van den Heer en tér verantwoording van den

„ Rentmeeiler fal moeten laten alle Baftaert, heerlofe en geconfifqueerde

„ goederen.

i, Dat defelve in 't toekomende niet meer fal genieten eenig Traétement

„ uyt deszelfs Dömeynen, nogte ook eenig hout of Brant uyt deszelfs Bof-

„ fchen en Moeren.

„ Dat defelve den Heer en Baron van Breda en desZelfs Raed in voorval-

,, lende faken den Heere of den Raed concernerende en de Stadt en Baronnie

j, van Breda fal moeten gratis bedienen, en geene falariffen nog vacatien dies-

„ wegens tot derfelver lafte mogen brengen.

„ Dat defelve, by provifie, van de Stadt, in plaetze van een Somer en

„ Winter prefent ider van duyfent vier en negentig guld: maer zal genieten

„ vyffhondert gulden voor een Somer prefent, en gelycke vyfhondert gulden

„ voor een Winter prefent.

„ Dat deszelfs Stadhouder by defen Raad zal moeten werden geappröbeert

„ en in eedt genomen ; En eyndelyck dat dezelve by 't aanvaerden van zyne

„ Commiffien , het nakomen en opvolgen van zyne Commiffien en de voorfz.

„ poin6len fal hebben te befweeren.

{^IVas onderteekent :')

Accordeert met 't voorfz. Regifler.

J. V. SCHUYiENBÜRCH.

Dd f^a^
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Van den Schouteth.

De Schouteth der Stadt Breda wordt insgelycks aangeflelt by den Heer , in

wiens handen , of in die van zynen Raad , hy gehouden is den gewoonlycken
eedt te doen. Hy heeft mede zyne Inftruftie, tegelyck met den DrofTaert,

van Prins Maurits bekomen, welke oock voor 't grootfte gedeelte in onbruyck
is geraakt, voornamentlyk naaden jaare i637,zedert welken tyd de DrofTaert

en Schoutet Ampten zyn te zamen gevoegt en door een en dezelfde Perzoon
worden bedient. De Schoutet is eygentlyck maander van alle Schepenen Von-
niflen en Tichter van alle halllraffelycke zaecken.

j> InJlruBie van den Schouteth.

„ In den eerflen fal de Schouteth van Breda de Vierfchare der voorfz. Stadt

„ bannen , en defelve ter gewoonelyke uyre openen en fluyten , en den Sche-

„ penen om Vonnifle manen in alle faecken criminele en civile , van wat con-

„ ditie en nature die oock fyn , en uyt wat faecken oock fpruytende.

„ Ende fal tot behoorlycke executie flellen alle Vonniflen by Schepenen der

„ Stadt van Breda gewefen , te weten , fal byflaen en behulpich wefen den

„ DrofTaert, wanneer hy ter executie fielt vonnifTen in criminele faecken ge-

„ wefen , en vonnifTen in civile faecken in de Schepenbancke tot Breda gege-

„ ven fal de Schouteth fonder den DrofTaert met den Roeydrager en andere

5, Dienaren ter executie flellen, tfy by gyfelinge, lyfpandinge, of andere ma-
„ nieren van Executie , foo wel op de Perfoonen als goeden gefeten

^ gelegen

„ oft bevonden binnen den Schependomme en Vryheyt van Bredatn binnen

„ defelve Stadt executabel fynde , en fal in perfoon by de executien prefent

„ fyn , wanneer die gene die executie verfoeckt begeert fyn perfoon aldaer te

„ hebben; gereferveert den DrofTaert binnen de voorfz. Stadt executie van
„ vonnifle flaande ter kennifiè van de Hooftbanke , oft Mannen van Leene

,

„ met oock die ter caufe van eenige reparatie gewefen worden , als over For-

„ tificatien, Pioniergelden , Vragten, 'sHeeren dienflen, oft andere van ge-

„ lyke nature, welken aangaande hy over den platten lande by fyne Ex"=
„ fpecialyk gelafl werdt.

„ Gelyck oock VonnifTen by Schepenen van Breda gewefen daer afT exe-

„ cutie moet gefchieden binnen den Lande van Breda , buyten den Schepen-

„ domme en Vryheyt der Stadt Breda , fullen gedaan worden by den Drof-

j, faert des Lands van Breda, ofT door fyn fchriftelyke Ordonnantie by den

j, Schouteth van de Vryheden ofte Dorpen , daar onder defelve executien ful-

„ len behooren te gefchieden.

„ Item de Schouteth fal neerfligh tocfigt nemen , èzi alle Ordonnantien en

n politien by den Heer en de Stadt gemaekt wel en fcherpelyk worden on-

j> derhouden en geobferveert , en dat by hem die penen en breucken fpruyten-

„ de uyt politieke Ordonnantien , en uyt cragte der felver binnen der Stade

„ vallende, en tegen de Overtreders van defelve geflatueert, haer afgenomen
„ worden fonder dat den DrofTaert hem daer mede fal hebben te bemoeyen,
„ dan in cas van negligentie, nalatigheyt en merkelyke contraventie , fulks

„ dat den Schouteth daer afT gcinfmueert fynde in gebreke bleve defelve penen
„ te «xecuteren.

», 5- En
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1

„ En aangaende de Politieke faecken en Ordonnantien by den Heer en de
Stadt gepubliceert , en daarinne de voorfz. Stade het derdendeel is compe-
terende , daarinne en fal den Schouteth egeene compofitien mogen aangaen

,

nogh nopende de vervalle penen eenigh verdragh maecken , dan in prefen-

tie van eenen van de Borgemeeflers der voorfz. Stadt , by tyde dienende.

<J.

„ Item fal calangieren , die in 't verkopen van hunne goeden en waeren ge-

bruycken minder mate ofF ligter gewigte, en die in haere neeringe of coop-

manfchap tcgens de keuren en breucken anders handelen , dan by fyn Ex'^i',

Borgemeeflers en Schepenen is geordonneert, wanneer hy daer toe verfogc
'„ fal fyn van den Overdeken of Dekens van den Ambagte.

„ Ende wanneer hy bevinden fal in eenigen Deken van den Ambagte negli-

gentie oft conniventie om de Ordonnantien en Politien van fyn Ambagte te

doen onderhouden , ten agterdeele van de gemeyne Welvaart en Borgeren
van de Stadt, fal tegen den felven procederen, mitsgaders tegens de breuck-
agtige , foo hy naa gelegentheyt van faecken en tot onderhout van alle goe-

de politien fal bevinden te behooren.

j>

j>

8.

„ Item de Schouteth fal calangieren en compoferen van allen crime , keu-

„ ren, breucken, penen en andere ongeregeltheden binnen der Stadt van

„ Breda en beurder Vierfchare geperpetreerc.

„ Item de Schouteth van Breda fal vorderen en innen alle compofitien in fy-

„ ne prefentie by den Droflaert van Breda gemaeckt met die gene die gede-
linqueert hebben binnen de Stadt, en onder de Vierfchare van Breda.»

10.

„ Item fal ontfangen de Borgtogten die gefhelt fullen werden voor de
voorfz. Compofitien , ende toefien dat de borgen fuffifant fyn , oft fal defel-

ve daar voor inne ftaan.

II.

„ Item fal boven het Wyngelt van drie ftuyvers , daer afF in de Inftruftie

„ van den Droflaert isgefegt, nogh hebben den 25^ penningh van 't gene,

„ dat fyne Ex"^ van elcke compofitie fal komen, en dat voor 't ontfangen

„ van de voorfz. borgtogte en innen van penningen, ende van de reeke-

„ ningh daer aff te doene.

12.

„ Item de Schouteth fal fchuldig fyn de penningen van Compofitien, daer

„ afF den termyn is gevallen te KersmilFe oft daer te vooren , te leveren te

„ Lichtmifle daer aenvolgende in handen van den Clerck van den bloede , En
„ fal fyne rekeninge van dien jare , alsdan cock gereet hebben , en die den
„ Droflaert oft die van den Rade overgeven oft fenden , om tot behoorlyk

„ Üuyten van dien te procederen , d'eerfl; dat haer fal fyn gelegen.

Dd 2 „ 13- Item
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13-

„ Item de Schouteth fal hem wel en volkomentlyk doen informeren op alle

„ gevechten en deliften, die binnen fyn ampte fullen mogen gebeuren en ge-

„ perpetreert worden, en fal metten Roeydrager byftaen en affiftentie doen

„ den Droffaert in 't vangen en fpannen van de delinquanten , alomme bin-

„ nen der Stadt en Vierfchare van Breda, naer ouder gewoonte en her-

„ comen.

14.

„ Ende fal oock felve vangen ende fpannen allen de delinquanten, die

„ hy binnen de Stadt en Vierfchare van Breda fal comen aghterhalen , en die

„ te rechte flelJen en bedwingen, als vooren in de Inftruflie van den Drof-

„ faert is begreepen.

15-

„ Item fal nae fyn vermogen in alle dingen bewaaren die rechte hoogheyt

„ en heerlykheyt van fyn Pr. Ex"« ende tot defen eynde oock mogen compa-
„ reren ter Vergaderinge van den Droflaert en Magiftraet , foo wanneer de-

„ felve over politieke faecken of Ordonnantien by den anderen fyn , om 't

,, regte verftant daer aff wel te begrypen, Ende foo hy daertoe mede verfogt

„ fal worden , daerop te helpen adviferen en te beforgen , dat defelve Ordonnan-

„ tien gepubliceert, en tot volkomene en behoorjyke Executie wel worden

„ geftelt.

Ti
Aldus gedaan by zyn Ex"^ , eioz.

Naam Regijier van de Schouteten der Stadt Breda.

1429.

Willem van Alphen.

1443-

Wouter van Beverfluys.

1449.

Rudolf van Nieuwenhuyfen , Ridder.

1472.

Jan van der Duffen.

1497.

Floris van Nifpen.

1513-

Pauwels van Naflau.

1523-

Jan Maffchereel.

1530-

Jan van den Wyngaerden.

1542.

Dirk van Aflendelfc.

1554-

Klaas van Aflendelft.

1.520.

Otto van Bruheze.

Lancelot van Wyfs^liet.

1558.

Jooft van Eyck.

Adam ran ^erchem.

15Ö5.
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Covert van HaelbrechtHeer van Druy-
nen.

1574.

Jan van AfTendelft.

1579-

Philips de Bye.

1533-

Jan de Vos.

159 1.

Jan van AiTendelfc Heer van Kralingen.

1591.

Gerard Pelgrom.

1625.

Covert van den Broeck.

1626.

Cornelis van der Locht.

1637-

Cornelis van Aerflen Heer van Wern-
hout.

IV. H O O F T S T U K.

Fan den Binnenborgemeejler en Schepenen,

DE Wet der Stadt Breda wierdt voormaels , naa oude gewoonte , by of
van wegen den Heer van Breda, alle jaaren vernieuwt of aangehouden

op den verlooren Maendag , 't gene aldus is onderhouden tot den jaare 1590,
wanneer de Stade by Prins Maurits, door middel van het Torffchip , op den
vierden van Lentemaandt, verovert zynde, zedert dien tyd de Wet oock
jaarlyks op dien dag is verandert. In 't jaar 1625 is daar omtrent weder eea
andere fchicking gemaekt, want als de Stadt, op den tweeden van Zomer-
maandt van dat jaar, door Spinola bemachtigt was, heeft men blyven den
Magiftraet , op den gemeldendag, verzetten tot het jaar 1637 , wanneer de Stadt

Breda laaflelyck, door Prins Fredrick Hendrick, op den tienden van V\^yn-

maandt , onder de gehoorzaamheid van den Vereenigden Staat herbracht zyn-
de, de Wet voortaen aityt, op den tienden dier maandt, is verandert ge-

worden.
Dd 3 De

Karel Hendrik van den Kerkhoven,
Heer van Heenvliet, Baron van
Wotton.

1674-

Willem Bentinck Graef van Portlandt.

1710.

Arent Baron van WaiTenaer , Heer
van Duvenvoorden , Voorfcho-
ten, Veur, enz;

1722.

Govert van Slingelandt , Heer van de
Lindt, enz:

1725-

Jan Antoni d'Averhoult Heer van
Guincourt, enz:

1735.

Willem, Baron van Liere, Heer van
beyde de Katwyken, 't Zand,
Karnis, enz:

173Ö.

Stephen , Graaf van Rantwyk , Heer
van Homoet en Gameren, enz:
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De gemelde Wet beftaat uyt eenen Binnenborgemeefter , dien men Prefi-

dent noemt , en in negen Schepenen , waar van de Prefident een is ; En moe-
ten de Prefident en Schepenen , en cock alle de verdere Amptenaren in de
Stadt Breda , zyn van echten bedde

,
gebore Brabanders , en Poorters der zel-

ve , en mag niemandt anders eenig ampt aldaer hebben nog bekleeden.

De Binnenborgemeefler , als Voorzitter der Schepenbanck , doet met de Sche-
penen den gewoonlycken eedt, die hem van den DroflTaert wordt geftaeft,

maar te zelve tyd doet hy met den Buytenborgemeefter den eedt, als Borge-

meefter , mede ten ilave des Droflaerts.

Doch de Prefident heeft alleen de macht en 't gezag , om den Droflaert , den
Buytenborgemeefter , de Schepenen en de Tienmannen , zoo wanneer het de
Stads zaecken vereyflTchen, by een te roepen: Hy ontfangt alle fmeekfchrif-

ten , en brengt voor alle zaecken de Stads regeering , de Politie en de Juflitie

aangaende. Hy neemt, in de Vergadering, de Hemmen op, en flemt 't

laatlt in Borgerlycke en Rechtzaecken , maar in halllratFelycke geeft hy eerft

zyn ftem, en verzamelt daarnaa alle andere flemmen: De Prefidenc heeft oock
de bewaaring van alle Gedingen, naa dat die voldongen, en in de Vergade-
ring by den GriiRer overgebracht zyn , en verdeelt dezelve onder de Schepe-

nen , indien zulks nodig is , om by hen onderzocht zynde , ten vermane des

Prefidents , daar van in de Vergadering verflag te doen.

De Prefident en Schepenen hebben , in de eerfle inftantie, kennis en recht-

pleging over alle Borgeren en Ingezetenen der Stadt , en hunne have en goe-

deren, oock over die onder de Stads Vierfchaer zyn gezeten, insgelycks oock
over Buytenlieden en hunne goederen, die aldaer heilagen of ingehaelt zyn,
zoo wel van halflraffelycke als borgerlycke zaecken , ten overftaen des Schou-

tets van Breda; uytgezondert, dat de Rechters der mindere Bancken inde
Stadt , namentlyck de Weeskamer en de Lakenhal , in de eerfte inllantie

,

kennis hebben van zaecken aan hen in 't byzonder behoorende. Welcke Rech-
ters jaarlyks , naa het veranderen der Wet , by den Magiftraet wierden ver-

kooren , viernieuwt of aangehouden; doch nu alleen die van de Lakenhal;
wordende die van de Weeskamer , zedert een geruymen tyd , by of van we-
gen den Heer aangeflelt ; en van hunne Vonnilfen beroept men aan den Pre-

fident en Schepenen.

De Vonniflen, by Schepenen gewezen, zyn voorheen van 't jaar 1350 tot

den jaare 1500, niet berocpelyck nog hervormelyck geweeft, doch in dat

jaar heeft Keyzer Karel,als Hertog van Brabant , voor eerfl; verklaart , dat die

zouden beroepelyck wezen aan den Kancelier en Raden van Brabant. Dan
Proeven daernaa , in 't jaar 1554, is, ten vervolge van Willem den I, Prins van Oran-

n. 85. jen, het beroep in eene hervorming verandert, en niettegenfhaende alle de

Vertoogen, by den zelven als mede by deszelfs Opvolger Prins Philip Willem,
daar tegen gedaen, heeft men blyven hervormen, gelyck men nog doet, aan

d^n Raad van Brabant in 's Hage , uytgenomen van Vonniflen in halflraffe-

lycke zaecken gewezen , waar van geen beroep nog hervorming valt.

De Borgemeefteren , Schepenen, Raadsmannen, Griffier , Secretaris , Stads-

knaepen , nog eenige andere Stadsdienaeren mogen geene Acchynfen of Impof-

ten der Stadt pachten, nog daar in deel hebben, dire£l of indireéh.

Naa het veranderen der Wet, worden jaarlyks by den Magiflraet geflelt

vier Gezworens van de Lakenhal , waar van de Binnenborgemeefler 't Op-
perhooft is. Te zelve tyd worden oock verkoren Kerk en Kapelmeeflers

,

Gaflhuys en Manhuysmeeflers , Regenten van Wees en Armhuyfen , Twee
H. Geeftmeeflers , of Aelmoeffeniers , van welke altyt een blyft aangehouden

,

oock Erffcheyders , Brantmeeflers , Put en Pompmeeflers , Dekens over alle

Ambachten , en voorts alle onderhorige Amptenaeren.
De Prefident en Schepenen hebben niet alleen 't bewint van Rechtzaecken,

maar oock kennis en 't beflel van alle zaecken den Borgerflaet eenigzints be-

treffende , ten welken eynde zy tv/eemael 's weeks , te weten , op Maendag
en Donderdag, gewoonlyk by een komen; en mogen derhalven, met den
DrofTaert en den Buytenborgemeefter , alle Keuren en Reglementen , ten meef-
ten nut en voordeel der Stadt en Borgeren , maecken , ordonneren en doen
onderhouden , op alzulcke Boeten en Ereucken , als hen goedduncken zal daar

op te flellen. Ds
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De Prefident en Schepenen hebben mede de macht , om met den DrofTaert

en den Buytenborgemeefler, mitsgaders naa ingenomen advies der Tien Raa-
den , de Acch^'nfen te vermeerderen of te verminderen , af en op te flellen , tot

voordeel en oorbaer der Poorteren , zonder gehouden te zyn deswegen eenig
verzoeck aan den Heer te doen , volgens het voorrecht hen , by Heer Jan van
Polanen , 's Woensdags naa S^. Niklaasdag 1355, gegeven. En is niemandt
vry van Acchyns, dan alleen de Heer van Breda, met zyne huysgenooten

,

op 't Kafteel.

Om mede een goeden regel te houden in de regeering der Gilden of Am-
bachten , zoo wordt jaerlyks, naa 't veranderen der Wet, by den DrofTaert,

de Burgemeefteren en Schepenen , over elck Ambacht geftelt een Overdeken
uyt den INIagifbaet, die met de Dekens en Gezworens van het Ambacht de
betichting heeft van alle zaecken , daer die van de Ambachten tegen hunne
Keuren hebben gebreuckt en hen misdragen ; En zyn de Dekens verplicht , ten

overftaen der Overdekens
,
jaarlycks hunne Reekeningen te doen en te laten

fluyten.

De Binnenborgemeefter , als Superintendent en Overdeken van de Laken-
hal , heeft , met de Gezworens dier Halle , en met de gefwoore Eyckmeef-
ters der Stadt , de betichting van alle onechte gewichten , balancen, huyfers,
en ellen , die in koopmanfchap gebruyckt worden , en wordt den betichten , by
den Knecht der Lakenhal , dag van Rechte op de Halle betekent , en heeft

de Overdeken de eene helft der boeten , en de Gezworens genieten de andere
helft ; wordende de Eyckmeefters met den Knecht beloont naa gelegentheid

der zaecken , en naa befcheidenheid des Overdekens en der Gezworenen.
De Schepen Overdeken der Backers heeft, met hulp en byflant der gezwo-

re Broodwegers, en eenen der Stads Roeydragers, het recht , om 't broodt,

't gene te koop M'ordt gebacken, te mogen onderzoeken, en heeft mede de
betichting van zulcken , wiers broodt lichter , ais geordonneert is , wordt be-

vonden: zonder dat de Schoutet tot die betichting eenig gezag heeft, 't en zy
hy daer toe van de Dekens verzocht wierdt , of dat de Dekens naalatig wier-

den bevonden in het doen agtervolgen der Keuren van hun Ambacht.
De gemelde Onderhoorige Bancken, nog oock eenige Ambachten, nog ie-

fflandt anders, wie het oock zy, mogen eenige Reglementen maecken, of

keuren en breucken flellen, dan alleen de Rorgemeefïeren en Schepenen met
den DrofTaert.

Eedt van den Trejident en Scheienen.

„ lek N. Schepen der Stadt Breda , daer toe ick geordonneert ben
,
geloo-

ve en fweere , dat ick N. N. Heere en Baron van Breda ende der voorfz.

Stadt goedt ende getrouw fal fyn , en de gemeene rufle en welvaert he'Ipen be-

vorderen. Soo wanneer my den Regter maent, die my van regt fchuldigh is

te manen , ick fal wyfen goedt vonniiTe ende gerecht , en desgelyck alle

vonnifien , die ick wys ben , uytwyfen fonder vertreck. Ende dat ick

nogh geit, gifte nogh eenigerhande goetdoen nemen nogh my doen oft la-

ten gelooven en Tal , by myn felven oft ymant anders , om ymanden in fyn

recht te vervorderen oft te veragteren , maer dat ick een ygelyck , rycken
ofte armen , nae m^-n befle weten rechte en vonniiTe doen Tal , en helpen

doen , Tonder anders daer in te trecken , ofte eenigerhande verwe daer te-

gens te Toecken oft voorts te keeren. Dat ick geven en dragen fal , ende
Tegelinge heelen, dat te heelen flaet. Dat ick oock vt-el ende getrouwelyck
Tal helpen houden en blyven by deTer onTer Stadts recht, en der Telver eere,

profyt ende gemeene rufle en welvaert Tal vorderen , Ende generalyck in al-

le Taecken als Schepen my wel ende getrouwelyck Tal quyten , alToo verre

in my is en naa myn befle vermogen. En deTen en Tal ick niet laten om
maegfchap , om vriendfchap, en om haet off nydt, om giften ofte geen-

„ derhande goetdoen, om geenderley noot, noch om vreeTe van de doot.

„ Soo waerlyck moet oiy God Almachtig helpen.

V. HOOFT»
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V. H o o F T S T U K.

Van den Buytenborgemeefier en Trcforier.

DE Buytenborgemeefier en Treforier wordt jaerlyks met de Wet verzet

of aangehouden, en doet, vooraleer de Schepenen in eedt genomen
worden, met den Binnenborgemeefter den gewoonlycken eedt: Desvvegen

wordt de Buytenborgemeefier geacht boven alle de Schepenen, hoewel hy zelf

geen Schepen is.

In de zaecken , welke den Borgerflaet betreffen , is het ampt des Buyten-

borgemeefters , Stads inkomen getrouwelyck te ontfangen en uyttegeven

,

het recht der Stadt gade te flaen en te bewaaren, de Poorters en Ingezetenen

gerechtelyck voor te flaen en te befchutten , en voorts alle de Stads zaecken

te verrichten , doch alles met advies en Ordonnantie van den DrofTaert , Pre-

fident en Schepenen, indien de zaeck buytengewoon is. De Buytenborge-

meefier is oock gehouden, op 't bevel van den Magiftraet, buyten de Stade

te reyfen , alwaer het de Stads zaecken vereyfTchen , om deszelfs nut en voor-

deel te betrachten, 't en ware hy, wegens nootzakelycke bezigheden, zich

daer toe niet kon ontledigen, in welk geval de Magiftraet iemandt anders uyc

de Wet, of een ander bekwaem perfoon daer toe benoemt.

Het is mede de plicht des Buytenborgemeeflers wel toe te zien , dat alle de
Stads Reeckeningen , te weten van de ColleiSteurs der Acchynfen , van de H:
Geeflmeeflers en hunnen Rentmeefter, van Kerk en Kapelmeeflers , van Gafl-

huys en Manhuysmeeflers, van de Regenten van 't Weeshuys, Armkinder-
huys, Hofpitael, en andere diergelycken , binnen korten tyd, naa het ver-

nieuwen der Wet , in de Vergadering van den Magiflraet worden overgelegt

,

om by de genen , die uyt de Wet daer toe zullen benoemt worden , afgehoort

en geilo ten te worden , waer toe de Binnenborgemeefter en Schepenen zooda-

nige dagen zullen mogen nemen als hen goedduncken zal. Behoudelyck , dat

alle de Reeckeningen binnen de drie eerite maanden , naa het vernieuwen der

Wet, zonder uytftel zullen moeten worden gefloten.

De Buytenborgemeefter moet mede beneerfligen , dat alle Loquateurs en an-

dere Appoftillen der gemelde Reeckeningen, die van voorige jaaren nog mog'-

ten openftaen , voldaen en gezuyvert worden binnen den tyd van drie

maanden.
Wat nu betreft de Reekening des Buytenborgemeeflers, dezelve is hy ge-

houdenvoor den , naa den uytgang van zyn jaar, 't gene vervalt

op den negenden van Wynmaandt , in de Vergadering van den Magiflraet,
over te leggen ; welke alsdan, met de Tien Raaden, fchuldig zyn die afte-

hooren en optenemen , op dat die uyterlyck binnen een maandt , naa de
overgeving, moge gefloten zyn, op de verbeurte van een pont Vlaems ten

laften des Borgemeefters , die daer omtrent zal bevonden worden nalatig te zyn.

En zal de Borgemeefter gehouden zyn het flot zyner Reekening te zuyveren

,

en zulks op zyne Reeckening te doen aenteykenen binnen zekeren korten tyd,

naa dat die zal wezen gefloten. De Borgemeefter is oock fchuldig in zyne
Reeckening gewag te maecken van alle de Stads profytelycke en onprofyte-
lycke fchulden , dat is, van de genen, die men de Stadt fchuldig flaet, en
welke de Stadt zelf aan iemandt zoude mogen fchuldig wezen, op dat men daer
uyt telkens den rechten ftaet der Stadt zoude konnen kennen.

^
Zoo wanneer eenig Poorter der Stadt Breda in zyn perzoon of goederen

,

binnen den Lande van Breda, voor perzonele fchulden en Aftien wordt be-
laft , of met recht aangefproken , zoo zyn de Borgemeefteren fchuldig , ten
verzoeke van zoodanigen Poorter , van Stadswegen te fchryven aan de Schou-
teten en Wethouderen der plaetzen, daar hy gemoeyt en aangefproken wordt,
ten eynde zy den perzoon of goederen van hunnen Poorter , die nergens in 't

Landt
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Lande van Breda , over perzonele fchulden en Aftien mag aangefproken wor-
den, dan binnen de Stadt, daar hy buyckvall woont, ter zaecke van alle per-

zonele fchulden, fchocen of Jaflen, ongemoeyt laten; en zoo iemandn dien

Poorter over de gemelde fchulden heeft aangefproken met recht, dat hy hem
daer van kofl en ichadeloos ontllae, 't en ware zy eenige redenen daar tegen
hadden , welcke zy de Borgemeefleren , binnen den tyd van agt dagen , 't

zy mondeling of by gefchrifte, zullen moeten komen opgeven. En zoo ver-

re de Schoutet op dat fchryven niet paft , of dat de Wethouderen hen daar

naar niet fchicken, zoo wordt, ten verfoecke des aangefproken Poorters, by
de Borgemeefteren anderwerf gefchreven: En ingevalle de Schoutet en Wet-
houderen alsdan nog niet gehoorzamen , zoo worden binnen agt dagen , naa

die ongehoorzaemheid, de Schoutet of Wethouderen , binnen Breda komende,
aldaer heilagen en in gyzeling gehouden te tyd toe , dat zy den Poorter van de
rechtsvorderingen koil en fchadeloos hebben doen ontllaen. Doch fl:aet aan-

temercken, dat de derde brief zomwylen wel uyt beleefiheid is gefchreven

,

voor al eer eenig beflag tegen den ongehoorzamen Schoutet en Wethouderen
gebruyckt is.

De Buytenborgemeefler moet oock alle de Stads Straaten èn Gebouwen ga-
deflaan, en zorg dragen, dat die in een goeden en behoorlycken flaet on-

derhouden werden. Hy mag egcer geene nieuwe of buytengewoone werc-
ken maecken , dan met voorgaande kennis en toeftemming van den Magif-
traet. Hy ftaeft oock den eedt van getrouwigheid den genen , die Poorters

der Stadt Breda begeeren te worden. Zoo wanneer eenige Poorters of Inge-

zetenen nodig hebben brieven van Voorfchryven, om rechtelyke Weeten of
uytwinningen , buyten de Stadt, te laten doen, zoo worden die by zoodanige

Poorters en Ingezetenen verzogt van den Buytenborgemeefler , die ze by den
Griffier doet vervaardigen naar de Voorfchriften , welke in de Stads Regiflers

geboekt flaen.

De Buytenborgemeefler verdraegt mede , neffens den Schoutet, van alle

boeten en breucken , waar in de Stadt aandeel heeft.

Eedt der Borgemeejieren.

»' lek N. als Borgemeefler der Stadt Breda, daer toe lek geordineert ben,
fweere en gelove N. N. Heer en Baron van Breda en der voorfz. Stadt ge-

trouw te fyn, en hare goederen te regeren, 'sHeeren hoogheyt en heerlyk-

heyt , mitsgaders de Stads zaken en recht na myn befle te bewaren , a'ie

poorters en ingezetenen van Breda in heur cracht en goede eenigheyt te hel-

pen houden , der Stads goedt , eere , en profyt , en de gemeene rutle en
welvaert te voorderen, en alle fchaden en oneenigheyt te w eiren, helen

dat te helen is, ende voorts al te doen, dat een goet Borgemeefter fchul-

digh is te doen. Ende dat ick diens niet en zal laten om maegfchap, om
vriendtfchap j om haet ofFnydt, om giften of geenderhande goetdoen,om
geenderley noot, nogh om vreefe van de doot.

„ Soo waerlyck moet my God Almaghtig helpen.

Ee . mm
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Kaam Lyft van de Borgemeesteren en Schepenen der Stadt

Breda, beginnende met 't jaar 1513 , voor welken tyt ^ nadien de

Stads Regifiers met V Stadhuis ^ in denjaare 1534, verbrant zyn^
geene behoorlycke aantekening gevonden wordt.

1513-

Borgemeejleren.

Jan van Bruheze.

Hendrick van der DaesdoncL

Schepenen.

Willem Boeykens.
Goderc van Nifpen.
Hendr: van Halmale.

Hendrick van NafTou.

M"". Adr: Clincker.

Hendrick van Reeflel.

1514-

Cecontintieerf.

1515.

Borgemeejleren.

Hendrick van der Daesdonck.
M^ Jan van Hoilten.

Schepenen.

Willem Boeykens.
Goderc van Nifpen.
Hendrick van Halmale.

Hendrick van NafTou.

My. Adriaen Clincker.

Hendrick van Reeflel.

1516.

Borgemeejleren.

Hendrick van der Daesdonck.
M"". Jan van Hoilten.

Schepenen.

Willem Boeykens.
H"". Jan van Diemen , Ridder.
Hendrick van Halmale.
Hendrick van Naflbu.
M^ Adriaen Clincker.

Hendrick vand' Reeflel.

IJl?'

Gecontinuecrt.

Borgemeejleren.

M'". Jan van Hoilten.

Hendrick van Halmale.

Schepenen.

Willem Boeykens , obiit.

H''. Jan van Diemen , Ridder.

M"". Adriaen Clincker.

Hendrick vand* Reeflel.

Jan van Nedervenne.
M"". Roelant de Roever.
Adr: Meens , naa de doot van W: Boey-

kens.

Borgemeejleren.

Hendrick van Halmale.

M"". Jan van Hoilten.

Schepenen,

Heer Jan van Diemen , Ridder.

M^ Adriaen Clincker.

Hendrick vand' Reeflel.

Jan van Nedervenne.
M'". Roelandt de Roever.
Adriaen Meens.

1520.

Borgemtefteren.

Jan van Nedervenne.
Hendrick vand' Reefl"el.

tt

. ff

Schepenen.

Hendrick van Halmale.
Heer Jan van Diemen , Ridder.

Mj. Adriaen Clincker.

M". Roelandt de Roever.
Adriaen Meens.
M"". Jan van Hoilten.

1521.

Gscontinueert.

1522.
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1522.

Borgemeejlereu.

Jan van Nedervenne.
Cornelis Jacobs van Ceters , ohiit.

M^ Jan van Hoiken , niza de doot van

Corn: van Cecers.

Schepenen.

Heer Jan van Diemen , Ridder.

Hendrick van Halmale.

M'". Adriaen Clincker.

Adriaen Meens.
M"". Jan van Hoilten.

Dirck van Oofterzeel.

Dirck Aartfz: , in de plaats van M""

van Hoücen.
Jan

Borgemeejleren.

Jan van Nedervenne.

M"". Jan van Hoiken.

Schepenen.

Hendr: van Halmale.

M''. Adr: Clincker.

Dirck van Oofterzeel.

Dirck Aartfz.

Jan van den Wyngaerden.
Anthonis van den Brande.

1524.

Borgemeejleren.

Jan van den Wyngaerden.

Jan Roelofzone Key.

Schepenen.

Hendrick van Halmale.

Jan van Nedervenne.
M"". Jan van Hoilten.

Dirck Aartfz.

Jan van den Wyngaerden.
Heer Jan van Diemen, obiit.

Aert van Broekhoven , naa de doot van
H"". Jan van Diemen.

1525-

Borgemeejleren.

Jan van den Wyngaerden Janfz.

Jan Roelofzone.

Schepenen^

Hendrick van Halmale. ^'.

M"". Jan van Hoilten.

Dirck Aertizone.

Aert van Broekhoven.
Anthonis van den Brande,

Raphaël vanBruheze.

152Ö.

Borgemeejleren,

Hendrick van Halmale.

M''. Adriaen de Clincker.

Schepenen,

M"". Jan van Hoilten.

Adriaen Meens.

Jan van den Wyngaerden,
Jan Roelofszone.

Gheraert Vinck.

M"". Gooswyn Buyfen.

1527-

Borgemeejleren»

Jan van den Wyngaerden.
Hendrick van Halmale.

Schepenen.

M^ Adriaen Clincker.

M"". Jan van Hoilten.

Dirck Aertszone.

Raphaël van Bruheze.

Gheraert Vinck,

M''. Gooswyn Buyfen.

Michiel Corn: Michielfz:

1528.

Borgemeejleren.

Otte van Bruheze.

M"". Jan van Hoilten.

Schepenen.

M'. Adriaen Clincker.

Dirck Aertszone.

Raphaël van Bruheze,

Gheraert Vinck.

M"". Gooswyn Buyfen.

Michiel Corn: Michielfz,

Ee 2 1529.
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Borgpneefieren.

Otte van Bruheze. .- :.

My. Jan van Hoiken. .oid n£V 313A

Schef̂ emn.

M"". Adriaen Clincker.

Dirck Aarcszone. •

'

Raphaèl van Bruheze.

Michiel Corn. Michielfï.

M"". Claas van der Heyden.

Corn: Anthonis Matüieulz.
i_l'.'U lil.

Borgemeefieve}}.

Otte van Bruheze-fi^^üfj

;

M^ Jan van Hoilten.

Schepenen.

M"". Adriaen Clincker.'

Dirck Aercszone.

Raphaël van Bruheze.

M"". Gooswyn Buyfen.

M"". Claas van der Heyden,
Corn: Anthonis JVIattheufz.

Botgemeefteren.

M"". Jan van Iloiken.

Hendrick van Halmale.

Scbcpenm.

M"". Adriaen Clincker.

M*". Roelant de Roemer.
Dirck van OofterzeeL

Cornelis Antoniszone.

Philips Peters Heeren.

Cornelis Keyen.

1532.

Borgemeejïeren.

My. Jan van Hoilten.

Hendrick van Halmale.

Schepenen.

M'. Adriaen Clincker.

Dirck. Aercszone.

Raphaël van Bruheze.

M\ Claas van der Heyden.
Philips Peters Heeren.

Cornelis Keyen, vhiit:

Mj. Gooswyn Buyfen, naa de chot van
Corn: Keyeiiv •:;^'

'--

M^ Jan van Houten.
Hendrick van Halmale.

Schepenen.

M''. Adriaan Clincker.

Raphaël de Bruheze.

Dirck Aertszone.

M^ Claas van der Heyden.
Philips Peters Heeren.
Lucas de Mere.

1534-

Borgemeejïeren.

M''. Jan van Hoilten.

Hendrick van Halmale.

Schepenen.

M^ Adriaen Clincker.

Raphaël de Bruheze.

Dirck Aertszone.

M"". Claas van der Heyden.
Philips Peters Heerenl

Jan Jacobs van der Byeflraten.

1535-

Borgemeejïeren.

My. Jan van Hoilten.

Hendrick van Halmale.

Schepenen.

M''. Adriaen Clincker.

Dirck Aertszone.

Raphaël van Bruheze.

M"". Gooswyn Buyfen.

M"". Claas van der Heyden,
Jan van der Byeflraten.

1536.

Borgemeejïeren.

Raphaël van Bruheze.

Dirck Aertszone.

Schepenen.

M'". Jan van Hoilten.

IMr.
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M^ Gooswyn Buyfen.

M'". Claas van der Heyden.

Jan Jacopszone.

Andries Vierling.

Cornelis Anchonifz. .snoszJioA y^-^r''

1537'

Borgemeejïeren.

Raphaël van Bruheze.

Dirck Aercszohe.

Schepenen.

M"". Jan van Hoilten.

M'". Adriaen Clincker.

M"". Roelanc de Roemer.
M''. Claes van der Heyden.
Andries Vyerling. -

Jan van Overacker.

1538.

'Borgemeejïeren.

Raphaël van Bruheze.

Dirck Aertszone. .

i,T

C"-^

Schepenen.

Mr

Jan van Hoilten.

Roelant de Roemer.
Gooswyn Buyfen.

Claas van der Heyden.

Jan van Overacker.

Jacob van der Byeflraten.

1539-

Borgemeejïeren.

Raphaël van Bruheze.

Cornelis Anchonifz.
Tcv rtf

Schepenen.

M"". Jan van Hoilten.

M"". Roelant de Roemer. r^-nA'

Dirck Aertszone.

Jacob van der Byeflraten.

Corn'elis van Alblas.

Hendrick Koene.

1540.

Borgemeejïeren.

M"". Jan van Hoilten.

Cornelis Anthonis Mattheufz.

Schepenen.

M"". Gooswyn Buyfen.

Philips Peters Hegreoi,^;.

Coi-nelis van Alblas.

"

Hendrick Koene.
M"". Jan de Hertoghe.
Cornelis van den Corput.

njit .-'M

::;b zyOT^ :

l\?M £.!'-r;.' •z%

I54I

Borgemeejïeren,

M'". Jan van Hoilten.

M"". Claas van der Heyden.

Schepenen.

Dirck Aertszone.

M"". Gooswyn Buyfen.
Philips Peters Heeren, obiit.

Cornelis van Alblas. '"'' '"

Hendrick Koene. '
"«'' «''

Cornelis van den Corput.
Jafpar Wiltens , naa de doet van Phi-

lips Peters Heeren.

1542.

Borgenieejlerert.

ioM nv

M"". Jan van Hoilten. J i (oibnjiï

M"". Claas van der Heyden.

Schepenen.

Dirck Aertszone.

M"". Gooswyn Buyfen.

Cornelis van Alblas.

Hendrick Koene.
Cornelis van den Corput.

Jafpar Wiltens.

1543-

Borgemeejïeren.

Cornelis van den Corput.

Jafpar Wiltens.

Schepenen.

M^ Jan van' Hoilten.

Dirck Aertszone.

Hendrick Koene.

Severyn Montens.

M''. Claas van der Heyden.
Roelof Pigghen.

1544.

Borgemeejïeren.

Cornelis van den Corpuc.

Jafpar Wiltens.

Ee 3 Sche-
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Schepenen.

W. Jan van Hoilten.

Dirck Aertszone.

Hendrick Koene.

Severyn Montens.
Lauwereys de Vere.

Pauwels van Haeftrecht._

1545'

Cecontinueert.

'1546.

Borgemeefteren,

M^ Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corput.

Schepenen.

Dirck Aertszone.

Cornelis van Alblas.

Severyn Montens.

Lauwreys de Vere.

Adriaen Schoyte.

M"". Franchoys Clincker.

1547-

Borgemeefleren,

M^ Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corput.

Schepenen.

Dirck Aertszone.

Severyn Montens.
Laurens de Vere.
Adriaen Schoyt.

M''. Franchoys Clincker.

Godert Piggen , Pauwelfz.

1548.

• Borgemeefteren.

M"". Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corput.

Schepenen,

Dirck Aertszone.
M"". Gooswyn Buyfen.
Severyn Montens.
M--. Franchoys Clincker.
Godert Piggen.

Diederick Zeeflin.

1549.

Borgemeefteren.

Dirck Aertszone.

Hendrick Montens.

Schepenen.

MJ. Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corput.

M"". Gooswyn Buyfen.

Adriaen Schoyt,

Diederik Zeelün.

Ghoris Buyfen.

1550.

Gecontinueert.

1551.

Borgemeefteren.

Cornelis van den Corput.
Hendrick Montens.

Schepenen.

M^ Jan van Hoilten.
Dirck Aertszone.

M^ Gooswyn Buyfen.
Dirck Zeeffin.

Jan van Lyer Andriefz.

Jan van den Wouwen

1552.

Borgemeefteren.

M". Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corput.

Schepenen.

Dirck Aertszone.

M"^. Gooswyn Buyfen.
Severyn Montens, obiit.

Ghoris Buyfen.

Jan van Lyer.

Jan van den Wouwer.
M"". Mattheus Vyerlingh, naa de doet

van S. Montens.

- 1553-

Borgemeefteren.

Mr. Jan van Hoilten.

Jan van den Wouwer.
Schept-
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Scbepenea.

Cornelis van den Corput.

M''. Adriaen van Doirne.

Dirck Aertszone.

M^ Gooswyn Buyfen.

Ghoris Buyfen.

Bernard van Etten.

1554-

Borgemeejleren.

Mr. Jan van Hoilcen

Jan van den Wouwer.

Schepenen.

Cornelis van den Corput.

Mr. Adriaen van Doirne.

Dirck Aertszone.

M"". Gooswyn Buyfen.

Ghoris Buyfen.

Bernard van Etten.

By de gemelde zeven Schepenen heeft Wil-
lem de I. Ptii^s van Oranjen , Heer

•van Breda , "jotgens de Ordonnantie by

hem gemaekt , op den tienden van Len-

temaandt 1554, nog twee gevoegt , in-

voegen dat zedert die» tyd de Schepen-

hanck van Breda heeft hefiaen uyt den

Prefidcnt en agt Schepenen ; En zyn

de twee gemelde Schepenen de volgende

Jan van Overacker.

Adriaen Schoyt.

^SSS-

Borgemeejleren.

Mr. Frans Clincker.

Severyn Montens.

Schepenen.

M''. Gooswyn Buyfen.

Jan van Overacker.

Ghoris Buyfen.

Jan van Lyere.

Bernaert van Etten.

Gherit van den Broeck:

Jan Jochumfz. .'

'

Willem de Roever.

- Borgemeejleren.

Dirck Aertszone.

Severyn Montens.

Scheftnen.

Cornelis van den Corput.

Ghoris Buyfen.

Jan van Lyer.

Jan van den Wouwer.
Bernaert van Etten.

Gherit van den Broeck.

Jan van den Berghe.

Willem de Roever.

Borgemeejleren,

Cornelis van den Corput.

Jan van den Wouwer.

Schepenen.

Dirck Aertszone.

M''. Adriaen van Doren.
Ghoris Buyfen,

Jan van Lyer.

Gherit van den Broeck.

Jan van den Berghe.

Cornelis Wachmans.
Cornelis Starenborgh.

1558.

Borgemeejleren,

Cornelis van den Corput.

Jan van den Wouwer.

Schepenen.

Dirck Aertszone.

M"". Adriaen van Doirne.
Adriaen Schoyt.

Ghoris Buyfen.

Gherit van den Broeck.

Cornelis Wachmans.
Cornelis van Scharenborgh.

M^ Claas van den Brant.

1559-

Borgemeejleren.

Cornelis van den Corput.

M"". Adriaen van Doren.

Schepenen.

Jan van den Wouwer.
Ghoris Buyfen.

Gherit van den Broeck.

Corn: van Scharenborch.

M.". Claas van den Brant.

Cornelis Godertfz Clock.

Peter Sprongh.

M^ Adam van den Reeflel,

15Ó0-
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1560.

Borgemeefiere».

Jan van den Corput.

Mr. Adriaen van Doren.

Schepenen.

Jan van den Wouwer.
Ghoris Buyfen.

Gheraert van den Broeck.

Jan van den Berge.

Cornelis Cheeus.

Peter van Baerle.

Mr. Adam van den ReefTel.

Cornelis Montens.

15Ö1.

Borgemeefteren.

Jan van den Berge.

Gheraert van den Broeck.

Schepenen.

Jan van den Corput.

Jan van den Wouwer.
Ghoris Buyfen.

Mr. Adam van den Reeflel.

Cornelis Montens.
Peter van den Hagen.
Hendrick Wiltens.

Hendrick van Baerle Peterfz.

1562.

Borgemeefieren.

Jan van den Berge.

Gheraert van den Broeck.-

Schepene».

Jan van den Wouwer.
Ghoris Buyfen.

Mr. Adam van den Reeflel.

Hendrick van Baerle.

Aert van der Wercke.
Jan Willem Stevene.

Mr. Godert van Luchtenberg.

Borgemeefteren.

Ghoris Buyfen.

Gheraert van den Broeck.

Schepenen.

Jan van den Wouwer.
Jan van den Berge.

Cornelis Wachmans.
Mr. Adam van den Reeflel.

Peter van den Hage.
Aart van den Warck.
Jan Willemfz.

Mr. Godert van Luchtenberg.

1564.

Borgemeefteren.

Ghoris Buyfen.

Cornelis Montens.

Schepenen.

Jan van den Wouwer.
Jan van den Berge.

Gheraert van den Broeck.
Mr. Adam van den Reeflel.

Jan Willem Stevene.
Godert van Luchtenberg..
Mr. l'homas Gerritz van der Vloet.

1565-

Borgemeefteren.

Jan van den Wouwer.
Cornelis Montens.

Schepenen.

Ghoris Buyfen.

Jan van den Berge.

Gheraert van den Broeck.
Cornelis Wachmans.
Mr. Godert van Luchtenbergh.
Mr. Claas van den Brant.

Mr. Jan van Diepenbecck.
Mr. Thomas van der Vloet.

Borgemeefieren.

Jan van de Wouwer.
Cornelis Wachmans.

Schepenen.
)

Ghoris Buyfen. '

Jan van den Berge. f

Gheraert van den Broeck.
Cornelis Montens.
Mr. Godert van Lugtenbergh.
Mr. Thon^as van der Vloet.

Lanceioot van Wyfvliet.

Andries van den Kieboom.

1567.
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Gecontimieerh

1568.

Borgemeejiere»,

Jan van de Wouwer.
Cornelis Wachmans.

Schepenen,

Ghoris Buyfen.

Cornelis Montens.
Mr. Godert van Lugtenbergh.

Mr. Thomas van der Vleet.

Gheraert van den Broeck.

Lanceloot van Wyfvliet.

Andries van den Éeboora.

Joofl Cornelis Godertfz.

1569.

Borgemeejieren.

Ghoris Buyfen.

Mr. Thomas van der Vloet.

Sihepene».

Jan van de Wouwer.
Gberit van den Broeck.

Cornelis Montens.
Lanceloot van Wyfvliet.'

Peter van Baerle.

Cornelis Govert Cheeus.
Toofl Cornelis Godertfz.

Joofl Cornelis Rovers.

1570.

^econtinuesrL

157I'

Borgemeejleren,

Geerit van den Broeck.
Mr. Thomas van der Vloet,

Schepenen^

Ghoris Buyfen.

Jan van den Wouwer.
Cornelis Montens.
Lanceloot van Wyfvliet,
Joofl Ccrneliszoon.

Jan Cornelis Rovers.
Mr. Jan Lemmenfz.
Godert Cornelis Cheeus".

1572-

Borgemee[leren>

Jan van den Wouwer.
Geerit vaji den Broeck.

Schepenen,

Ghoris Buyfen.

Cornelis Montens.
Mr. Thomas van der Vloet.

Godert Cornelis Cheeus.

Jan van Baerle Peterszoon.

Nicolaes Cornelis Claefz.

Jan Cornelis Rovers.
Geerit Cornelis Havermans,

J573-

Borgemeejleren^

Jan van den Wouwer,
Geerit van den Broeck.

Schepenen^

Ghoris Buyfen.

Cornelis Montens.
Mr. Thomas van der Vloètr

Joofl Cornelifz van den Broec^'
Godert Cornelis Cheeus.

Jan Peterszoon van Baerle.

Nicolaes Corneliszoon.

Geerit Cornelis Havermans*

Ï574.

Borgemeejleren.
»

Jan van den Wouwer.
Mr. Thomas van der Vloec,

Schepenen,

Ghoris Buyfen.

Cornelis Montens.

Joofl Corneliszoon.
I Jan van Baerle.

I

Nicolaes Corneliszoon.

! Geerit Havermans.
Cornelis Geritfz van Baerle.

I

Boudewyn van der Myl.

1515'

jBor^emeefleren',

Ghoris Buyfen.

j
Jan Cornelis Godertszoon>

Ff Sihe-
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Schepeneft.

Jan van den Wouwer.
Geeraert van den Broeck.

Cornelis Montens.

Mr. Thomas van der Vloet.

Jan Peterszoon van Baerle.

Geerit Cornelifz Havermans.

Cornelis Gerritzoon van Baerle.

Boudewyn van der MyL

157Ö.

Borgemeejieren.

Mr. Thomas van der Vloet.

Jan Petersfoon van Baerle.

Schepenen.

Ghoris Buyfen.

Cornelis Moritens.

Geeraert van den Broeck.

Joofl Cornelisfoon.

Lanceloot van Wyfvliet , ohiit.

Bernaert van Etten.

Cornelis van Ipélaer.

Heymerick Adr: Heymericks.

Godert Cornelis Cheeus , na de doodt van

L: van Wyfvliet.

1577-

Borgemeejieren.

Geraert van den Broeck. ^ ^

Godert Cheeus.

Schepenen.

Ghoris Buyfén.

Bernaert van Etten,

Cornelis Montens.

Mr Thomas van Vloet.

Jood Cornelisfoon.

Jan van Baerle.

Cornelis van Ypelaer.

Heymerick Adr: Heymericks.

1578-

. Borgemeejieren.

Godert van Lugtenburgh.

Geerit van den Broeck.

Schepenen.

Cornelis Wachmans.
Godert Cheeus.

Claas Cornelisfoon.

Cornelis van Baerle.

Heymerick Adr: Heymerickf.

Mr. Godert Roelants^.

Mr. Hugo van Baerle.

Jan Marcelisfoon.

^579-

! Borgemeejieren.

Godert van Lugtenburgh.

Claas Cornelisfoon.

Schepenen.

Cornelis Wachmans.
Joofl Cornelis Godertfz.
Boudewyn van der Myl.
Heymerick Adr: Heymericks.
Mr. Godert Roelants.

Mr. Hugo van Baerle.

Godert Montens.
Mr. Cornelis Buyfen.

1580.

Borgemeejieren.

Godefroy Montens.
Claas Cornelisfoon.

Schepenen.

Ghoris Buyfen,

Mr. Godert van Lugtenburgh.

Heymerick Adr: Heymericks.

Mr. Hugo van ^aerle.

Chrifliaen Back.

Jan Maartenfz de Wilde.

Hendrick Feckens.

Anthonis Franfz,

1581.

Borgemeejieren.
c

Godefroy Montens.

Chrifliaen Back.
« -

Schepenen.

Ghoris Buyfen.

Cornelis Wachmans.
Niclaas Cornelifz.

Mr. Hugo vantBaerle.

Mr. Cornelis Buyfen.

Mr. Hendrick Feckens.

Anthonis Franfz.

Mr. Jan Henrj-ks.
1582.
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Boygtmeefleren.

Mr. Hugo van Baerle.

Joofl Cornelifz.

Schepenen^

Ghoris Buyfen.

Bernaert van Etten.

Mr. Godert Roelants.

Boudew^Ti van der Myl.
Mr. Geerit Ottens.

Jan van Oftaye.

Peter van den Broeck.

Jan Cheeus.

1583-

Borgemeefleren^

Goris Buyfen.

Johan Cheeus.

Scheienen.

Mr. Hugo van Baerle.

Mr. Geraert Ottens.

Bernaert van Etten.

Boudewyn van der Myl.

Peter van den Broeck.

Mr. Dirick van GifFen.

Mr. Sebregt '$Graauwen.

Adriaen Anthonifz.

1584-

Borgemeefteren.

Mr. Hugo van Baerle.

Boudewyn van der Myle.

Schepenen,

Ghoris Buyfen.

Mr. Godert Roelants.

Johan Cheeus.

Dirk van Giffen.

Mr. Sebregt 's Grauwen.

Adriaen Anthonifz.

Jan van Mol.

Mr. Gerrit Ottens.

1585.

Borgemeefieren.

Mr. Hugo van Baerle.

Jan Cheeus.

Schapenen.

Boudewyn yan der Myle»
Mr. Godert Roelants.
Ghoris Buyfen.
Mr. Gerrit Ottens.
Peter van den Broecke.
Thibault de CotereaU;

Matthys van der Goes.
Peter van Alphen.

Borgemeefieren.

Ghoris Buyfen.

Jooll Cornelifz van den Broeck*

Schepenen.

Mr. Hugo van Baerle.

Johan Cheeus.

Mr. Godert Roelants,

Bernaert van Etten.

Mr. Gerrit Ottens.

Thibault de Cotereati.

Mr. Matthys van der Goes»
Pieter van Alphen.

1587-

Borgemeefieren,

Mf. Gerrit Ottens.

Mr. Sebregt 's Grauwen.

Schepenen,

Ghoris Buyfen.

Joofl Corn: van den Broecke,

Mr. Hugo van Baerle.

Mr. Godert Roelants.

Thibault de Cotereau.

Mr. Hendrick Montens.
Mr. Dirck Wachmans.
Pieter van Alphen.

1588.

Borgemeefieren.

Jooft van den Broecke.

Boudewyn van der Myl.

Schepenen.

Goris Buyfen,

Mr. Hugo van Baerle.

Mr. Godert Roelants.

Thibault de Cotereau.

Mr. Hendrick Montens.

Aert Aert Roovers.

Nicolaes Hey.
Pieter Fray.

ff a 1589.
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1J89. .

Borgemeejkren,

Mr. Hugo van Baerle.

Peter van den Broecke.

Schepenen,

Goris Buyfen.

Thibauk de Cotereau.

Mr. Hendrick Montens,
Peter Fray.

1

Aaert Aert Roovers.
Nicolaes Hey. »

Peter van Alphen.

Jan Marcelifz.

1590.

Borgtmeeftereri.

Mr. Hendrick Montensr

Jan Cheeus.

Schepenen.

Mr, Hugo van Baerle.

Thibault de Cotereau.

Jan Peterfz van Baerle,

Mr. Dirck Wachmans.
Jan Marcelifz. . ,L

'

Jan Matthyfz.

Peter Fray.

Peter van den Broeck.

1591-

Bofgemeejltren.

Jonk--. Willem de Hertoge , Heer van
Ooflmal en Steen, en naa deszelfs
refignatie.

Goris Buyfen.

Mr. Sebregt 's Grauwen.

Schepenen.

Mr. Hugo van Baerle.

Jan Marcelifz.

Hendrick Feckens.
Peter Hoevenaers.
Willem Janfz Zeepfieder.
Pauwels Jacobs van SunderC.
Johan de Loecker.
Hendrick van der Hagen.

1592.

Borgemeejleren.

Mr. Willem Martini.
Sebregt 's Grauwen.

Schepenen.

Goris Buyfen.

Mr. Hugo van Baerle. '

Heymerick Adr: Heymericks.

Jan Marcelifz.

Pauwels van Lantfchot.

Jan de Loecker.
Mr. Joachim Gillis.

Philips Wachmans.

1593-

Borgemeejleren.

Mr Willem Martini.

Pauwels van Lantfchot.

Schepenen.

Goris Buyfen.

Mr. Hugo van Baerle. 1

Mr. Sebregt 's Graeuwen.
Mr. Joachim Gillis.

.

Philips Wachmans.
Mr. Hendrick Vogelfanck.
Cornelis van Ceters.

Hendrick van der Hagen.

^594-

Borgemeefteren.

Mr. Willem Martini.
Pauwels van. Lantfchot.

Schepenen,

Goris Buyfen. '

Mr. Hugo van Baerle.

Jan Cheeus.

Mr. Sebregt s' Graeuwen.
Mr. Joachim Gilhs.

Hendrick van der Hagen.
Jan de Loecker.
Dionys Piggen.

. ^595-

Gecontinueert,

1596.

Borgemeejleren.

Godevaert Montens.
Jan Marcehs.

' Schepenen.

Goris Buyfen.
Mr. Hugo van Baerle.

Mr,
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Mf. Sebregt 'sGraeuwen^

Mr. Joachira Gülis.

Tohan Cheeus. .,t .^
Hendrick van der Hag^-'SS^^ T""'^'
an de Loecker.

Dionys Piggen.

.-i:30-i3 nzrfflv voi^jbo^^ .-i^

Geco»ti»ueerti^^^^ Holao::

Borzemeefteren.

Jonkr. Govert Montens.
Mr. Sebregc 's Gfaeuwen.

Schepene». \

Goris Buyfen; t •

Mr. Hugo van Baerle.

Jan Marcelis.

Pauwels van Lantfchot , obiit.

Mr. Joachim Gillis.

Hendrick van der Hagen.' '

Dionys Piggen.

Dingman van der Locht.

Godert Peterfz , naa de doet Dan P: van
Lantfchot.

• -. 4 - ^ .'--t.

1599.

Borgemeejleren.

Godevaert Montens.
Dionys Piggen.

Schepenen.

Goris Buyfen.

Mr. Hugo van Baerle.

Mr. Sebregt 's Graeuwen.
Govaert Pieterfz.

Dingman van der Locht.

Job Wynantfz van Ruth.

Jacob Marcelis van. Deuren,

oris Wynants van Bernagien.

1^00.

Borgemeejleren.

Godevaert Montens.
Dionys Piggen.

Schepene».

Goris Bnyfen.

Mr. Hugo van Baerle.

Mr. Sebrecht 's Graeuwen.
Hendrick van der Hagen.
Jan Marcelifz van Zorghen.
Mr. Joachim Gillis.

Dingman van der Locht*

Jan Brantfchat.

' - '^rgefneefterefh'^''-'"'^

'

Jonkr. Willem de Hertóghc, Heer tot

Ooflmal, enz:

Godevaert Pieterfz.

Schepene».

Mr. Hugo van Baerle.

Goris Buyfen , etiit

Hendrick van der Hagen,
Mr. Joachim Gillis.

Dionys Piggen.

Johan de Bergaigne.

Willem Beens. -,.>
,

Joris Wynants Van Öernagien.
Franchois Backx, naa de doot van G,

Buyfen.

,,.1602.

Gecontinueerd.

1603.

Borgemeejtereft.^ .

Jonk''. Willem de Hertoghe.

Joris Wyilants vaö Bernagien.

Schepenen.

Mr. Hugo van Baerle.

Mr. Hendrick van der Hagen.
Mr. Joachira Gillis.

Dionys Piggen.

Jan de Loecker.

Govaert Pieterfz.

Jan de Bergaigne.

Frans Backx.

1604.

Borgemeefteren.

Jonk''. Willem de Hertoghe.

Hendrick van der Hagen.

Schepenen.

Joris Wynants van Bernagien.

Mr. Joachim Gillis.

Godevaert Pieterfz.

Dionys Piggen.

Dingman van der Locht.

Jan de Loecker.

Mr. Jan Goeswini,
*

Johan Brantfchat.

Ff 3
ÏÖ05.'
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Borgemcefteren.

Mr. Hendrick van der Hagen.

Dionys Piggen.

Schepene}}.

Mr. Joachim Gillis.

Jan de Loeckër. '"^

Govaert Pieterfz.

Joris Wynants van Bernagien.

Jan de Bergaigne. ::'2
'„^v

Jan Brantfchats.

Mr. Jan Goeswini.

RoeloflF Bacx.

1606.
t.

Borgemeefteretti
l 210

•1

ijn£'i

Mr. Joachim Gillis.

Joris Wynants vtó Bernagien.

. .^

Schepenen.

Jonlc. Willem de Hertoghe.

Dionys Piggen.

Jan de Loecker. . ,.,.M:.'r i.u

Godevaert Peter Boudewyn?.
'

Jan Brantfchats.

Jan de Bergaigne.

Mr. Jan Goeswini.

RoelofF Bacx.

Borgemcejieren.

Jonk"". Willem de Hertoghe.

Dionys Piggen.

Schepenen.

Mr. Joachim Gillis.

Joris Wynants van Bernagien.

Jan de Loecker.

Jan de Bergaigne.

Mr. Jan Goeswini.
Dr. Govaert van den Broeck.
Willem Beens.

Peter Lantfchot,

1608.

Borgemeefteren.

Jonk'. Willem de Hertoge.
Joris Wynant« van Bernagien.

'Schept
tM

'enen.

Dionys Piggen.

Mr. Joachim" Gillis.

Jan de Loecker.

Jan de Bergaigne.

Mr. Jan Goeswini.

Dr. Godefroy van den Broeck.
Roeloff Bacx,

Jan Matthys Dyrven.

1 609.

Cecontinueert.

Borgemeefleren.

Jonk"". Willem de Hertoghe.
Dionys Piggen.

Schepenen.

Joris Wynants van Bernagien.
Mr. Joachim Gillis.

Jan de Loecker.

Jan de Bergaigne.

Mr. Jan Goeswini.
Dr. Govaert van den Broeck.
Willem Beens.

Pieter Lanfchot.

Borgemeefleren.

Joris Wynants van Bernagien.
Dionys Piggen.

Schepenen.

Jonk"". Willem de Hertoghe.
Mr. Joachim GilUs.

Jan de Loecker.
Dr. Govaert van den Broeck.
Willem Beens.

Peter van Lanfchot.

Jan Brantfchats.

Mr. Ambrofius Martini.

1612.

Borgemeefteren.

Joris Wynants van Bernagien.
Willem Beens.

Schepenen.

Jonk'". Willem de Hertoghe.
Mr. Joachim Gillis.

Dionys
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t)ionys Piggen.

Jan Brantlchats.

Dr. Govert van den Broeck.

Mr. Ambrofius Martini.

Balthafar Baldi.

Pauwels Huybregts.

1613;

Borgemeefleren.

Mr. Joachim Gillis.

Willem Beens.

Schepenen.

Jonlc. Willem de Hertoge.

Joris van Bernagie.

Dionys Piggen.

Dr. Godefroy van den Broeck.'

Jan de Loecker , obiit.

Balchafar Baldi.

Pauwels Huybregts.

Jacob Boge.

Mr. Jan Goeswini , naa de doot van

Jan de Loecker.

1614.

Gecontinueert.

1615.
c

Borgemeejleren.

Jonk"". Wijlem de Hertoghe, Heer van
Ooflmal.

Pauwels Huybregts.

Schepenen.

Mr. Joachim Gillis.

Joris van Bernagie.

Dionys Piggen.

Willem Beens.

Dr. Godefroy van den Broeck.
Balthafar Baldi.

Adriaen Backx.

Bartholomeus Snellen.

1616.

Gecontinueert.

i6i-j.

Borgemeefieren.

Jonk"". Willem de Hertoghe.

Joris] van Bernagie.

Schepenen.

Dionys Piggen.

Dr. Godefroy, van den Broeck.

Balthafar Baldi.

Adriaen Backx.

Pauwels Huybregts.

Jonk'". Euftatius Surmont.
Jan van den Corput, obiit.

Peter van Lanfchot.

Mr. Jan Goeswini , naa dei doot w»Jan
van den Corput.

i(5i3.

Gecontinueert.

i6ig.

Borgemeefieren.

Jonk"". Willem de Hertoghe.
Dionys Piggen.

Schepenen.

Joris van Bernagie.

Mr. Jan Goeswmi.
Dr. Godefroy van den Broeck.
Balthafar Baldi.

Jonk"". Euftatius Surmont.
Adriaen Backx.

Jonk"". Johan van Hersbeeck, Heer

-

van BrunifTe.

Mr. Hendrick Bergaignc.

1620.

Gecontinueert.

1621.

^
Borgemeefieren.

Jonk"". Willem de Hertoghe.
oris van Bernagie.

Scbepemn.

Dionys Pigghen.

Adriaen Backx.

Balthafar Baldi.

Jonk*". Euftatius Surmont.
Jonk"". Johan van Hersbeeck.
Dr. Godefroy van den Broeck.

Mr. Hendrick Bergaigne.

Jan van Lanfchot.

1Ö22.

Gecontinueert.

1623.

Bor^meefteren.
ï

-

Jonk^ Willem de Hertoghe.

Joris van Bernagie. > ,«v-^

Schtpe.
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Scbe^encfi.

Adriaen Backx.

Balthafar Baldi.

Jonk"". Eiiftatius Surmont.

Dr. Godefroy van den Broedt*

Jonk''. Jan van Hersbeeck.

Mr. Hendrick Bergaigne.

Jan van Lanfchot.

Jan Feiten de Ghintere.

1624.

Borgemeejierea.

Jonk"". Willem de Hertoghe.

Bartholomeus Snellen.

Schepenen.

Joris van Bernaige.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Balthafar Baldi.

Adriaen Backx.

Jonck'". Euftatius Surmont.

Jonck"". Jan van Hersbeeclc

Jan van Lantfchot.

Jan Feiten de Ghintere.

1625.

Borgemeefleren^

Mr. Hendrick Montens.
Dingman van der Locht.

Schepenen.

Dr. Godefroy van den Broecli
Mr. Melis Janfz.

Mr. Johan Ceters.

Jan van Putte.

Peter van den Broecke.

Jan Jooflen van den Broeck-
Cornelis Hulshout.

Geraert Areudonck.

1026.

Borgemeejieren,

Mr. Hendrick Montens.
Dingman van der Locht,

Schepenen.

Dr. Godefroy van der Locht.
Johan van Putte.
Mr. Johan Ceters.

Adriaenvan Gelcom.
Gerard van Arendonck.
Mr. Adriaen van den Broecfci
Peter van den Broeck,
Cornelis Hiilshout.

1627.

Bcrgemeefleren.

Mr. Adriaen van den Broeck.

Mr. Arnold van SoulT;.

Schepemn.

Dingeraan van der Locht.

iSlr. Peter van Hegelfom.

Johan van Putte.

Mr. Vrcdevorfl van Dalent.

Mr. Johan Cools.

Auguflyn Wils.

Hendrick Antoni Wiflêms.
Huybrecht Sprongh.

1628.

Gecontinueert.

1629.

Borge'tncefleren.

Mr. Adriaen van den Broeck^
Auguflyn Wils.

Schepemn.

Johan van Putte.

Mr. Vredevorll van Dalenv
Mr. Peter van Hegelfom.
Michiel de Blione.

Mr. Chriftian van der Locht!<

Johan Aertfen Rietmaker.

Jan Cornelis Hulshout.

Huybregt Sprongh.

1630.

Borgemeejieren.

Mr. Adriaen van Ryen.
Mr. Adriaen van den Broeck.

Schepenen.

Dr. Godefroy van den Broeck.
Jonckr. Peter van Gcflel.

Mr. Jan van der Venne.
Mr. Maerten vaii Wermont.
Mr. Peter van Hegelfom.
Auguflyn Wils.

Huybregt Sprongh.
Dominicus Leemputte.

163 1.

Borgetnsefteren.

Mr. Johan van der Venne.

I
Dipgeman v^n der Lochr.

Schept-
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Schepenen.

Mr. Adriaen van Ryen.

Mr. Adriaen van den Kroeck.

Jonk^ Peter van Geflel.

Jan van Putte,

Mr, Jan Cools.

Mr. Martin Wermont.
Dominicus van Leemputte.

Mr. Peter van Hegellbm.

. 1632.

Borgemeejïeren.

Jonk"". Peter van Geflel.

Mr. Chriltiaen van der Locht.

Schepenen.

Mr. Jan van der Venne.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Mr. Peter van Hegelfora.

Huybregt Sprongh.

Jonk''. Albregt van Dungen.
Mr. Laurens de Leeuw.

Jan Joüften de Bruyn.

Gysbrechc Eelkens.

IÖ33-

Borgemeejïeren.

Mr. Adriaen van den Broeck.
Mr. Jan van der Venne.

Schepenen.

Jonk^ Peter van Geflel.

Mr. Chrifliaeri van der Locht.
Mr. Peter van Hegelfom. ,

Mr. Meerten van Wermont.
Jonk"". Albrecht van Dungen.
Jan Jooften de Bruyn.
Dr. Jan Montens.
Paulus van Veltwyck.

1634.

Borgemeejïeren.

Johan van Putte.

Mr. Jan van der Venne.

Schepenen.

Mr. Adriaen van den Broeck.
Jonk''. Peter van Geflel.

Dr. Godefroy van den Broeck,
Mr. Peter van Hegelfom.
Cornelis Hulshout.
Huybregt Sprongh.

Jonk^ Albregt van Dungen.
Paiiw^els van Veltv^yck.

1Ö35.

Gecentinueerti

103 Cf.

Borgemeejïeren.

Mr. Peter van Hegelfom.

Johan van Putte.

Schepenen.

Mr. Johan van der Venne.
Mr. Meerten Wermont.
Jonk"". Albrecht van Dungen.
Mr. Paulus Leemputte.
Mr. Anthonis Lips.

Mr. Adriaen Dirven.
Dr. Johan Montens.

Jan Joollen de Bruyn,

IÖ37-

Borgemeejïeren.

Johan van AerfTen.

Mr. Willem Snellen.

, Schepenen.

Jonk"". Johan van Hersbeeck, Heer
van BruynifTe.

Jonki". Philips du Jardin

Mr. Jacob Lanfchoc.

Daniel Buyex.

Ifaac Noirot.

Peter van Bernage.

Jacob Drabbe.
Hendrick Jooflen.

1Ö38.

Borgemeejïeren.

Johan van AerfTen.

Mr. Willem Snellen.

Schepenen.

Jonk"". Johan van Hersbeeck.

Jonk»". Philips du Jardin.

Daniel Buycx.
Ifaac Noirot.

Peter van Bernage.

Jacob Drabbe.
Hendrick Jooflen. .

Mr. Willem Stas.

Gi 1C39.
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1639-

Gecontimeerï,

1640.

Borgemeejïeren.

1643.

Gecontinueert.

1Ö44.

Borgemeejïeren.

Johan van Aerffen.

Jonk--. Jan van Hersbeeck, Heer van

Bruynifle.

Schepenen.

Mr. Willem Snellen.

Ifaac Noirot.

Peter van Bernage.

Jacob Drabbe.

Hendrick Jooften.

Mr. Willem Stas.

Dirck van Hoorn.

Daem Janfz.

. 1641.

Borgemeejïeren.

Johan van Aerffen.

Mr. Willem Snellen.

Schepenen.

Peter van Bernage. . .

Jacob Drabbe. -^ „ . .
. '" -

'

Hendrick Jooflen.'''"^^"»^^ ••

^^^'f
j. .

•''ƒ,

Mr. Willem Stas.
""'"

'
'

'"

Daem Janfz.

Anthony van Buerftede.

Chriftiaen Beens.

Jonk"". Willem van Lanckveld.

1(542.

Borgemeejïeren.

Johan van Aerffen.

Mr. Willem Snellen.

Schepenen.

Peter van Bernage.

Jacob Drabbe.
Mr. Willem Stas.

Jan Goris va-n der Wien,
Anthony van Biicrflede.

Chriftiaen Beens.

Jonk"". Willem van Lanckveld.

Jan van Bergen.

Johan van Aerfen.

Pieter van Bernage.

Schepenen.

Mr. Willem Snellen.

Ifaac Noirot.

Jacob Drabbe.

Mr. Willem Stas.

Anthony van Buerftede.

Jonk"". Willem Lanckveld.

Damis Janfz.

Jan van Bergen.

1645.

Borgemeefiere».

Johan van Aerffen.

Pieter van Bernage.

Schepenen.

Mr. Willem Snellen.

Ifaac Noirot.

Jacob Drabbe.
Mr. Willem Sta^.

Anthony van Buerftede.

Jan van Bergen.

Chriftiaen Beens.

Jan Adriaanfz van Bergen.

1646.

Gecontinueert.

1647.

Borgemeejïeren.

Johan van Aerffen.

Mr. Willem Snellen.
"

Schepenen.

Pieter van Bernage.

Ifaac Noirot.

Jacob Drabbe.
Mr. Willem Stas.

Anthony van Buerftede.

Jan Willemfz van Bergen.

Chriftiaen Beens.

Jan Jacob Hausman.

..rx

1Ö48.
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Borgemeejleren.

Johan van AerfTen.

Mr. Willem Snellen.

Schepenen.

Peter van Bernage.

Jacob Drabbe.
Mr. Willem Stas.

Anthony van Buerftede.

Jan Willemfz van Bergen,

Jan Jacob Hausmah.
JDaera Janfz.

Franchois Bruyninx.

1(549.

Borgemeejierea.

Johan van AerfTen.

Mr. Willem Snellen.

Schepenen.

Pieter van Bernage.

Jacob Drabbe.
Mr. Willem Stas, obiït.

Anthony van Buerftede.

Damis Janfz.

Jan Willemfz van Bergen.
Johan Jacob Hausman.
Jan Adriaanfz van Bergen.
Govert van Alphen, ma de doet van

Mr. W. Stas.

1650.

Borgemeefteren.

Johan van AerfFen.

Mr. Willem Snellen.

Schepenen.

Jacob Drabbe.

Johan Jacob Hausman.
Govert van Alphen.
Chriftiaen Beens.

Mr. Johan van Vlieï. ..„ ,..,,

Jacob Wachmans. .snoS :

Dr. Michiel Ryers.
Anthony van dèr Noot.

1651. '".zü^^^C.:

Gecontinueert,

16^2.

Borgemeefteren.'

Johan van Aerflen.

Jacob Drabbe.

Schepenen.

Pieter van Bei'nage.

Chriftiaen Beens.

Govert van Alphen.
Mr. Johan van Vliet.

Dr. Michiel Ryers.

Anthony van der Noot.
Damis Janfz.

Jan, Buyex.

1Ö53.

Borgemeejieren.

Johan van Aerflen.

Jacob Drabbe.

Schepenen.

Ifaac Noirot.
Pieter van Bernage.

Damis Janfz.

Chriftiaen Beens.

Dr. Michiel Ryers.

Anthony van der Noot.
Jan Buycx.

Jacob Stas.

1654-

Borgemeefteren.

Ifaac Noirot.

Jacob Drabbe.

SchepeneHi

Johan Buycx.
Chriftiaen Beens.

Dr. Michiel Ryers.

Anthonis van der Noot.
Adriaen van der Schoot.

Thomas van Oirfchot.

Jacob Stas.

Henrick van Berlicuin.

Borgemeejieren..

Ifaac Noirot.

Jacob Drabbe.

Schepenen.

Johan Buycx.

Jacob Stas.

Adriaen van der Schoot.
Thomas van Oorfchot.

Henrick van Berlicum.

Damis Janfz.

Mr. Willem van Beeck.

Jan Meyers.
Gg 2 i6sS.
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1656;

Borgemeefteren.

Jacob Drabbe.

Ifaac Noirot.

Schepene».

Jan Buycx.

Damis Janfz.

Mr. Willem van Beeck.

Pieter van Bernage.

Jan Meyers.
Chriftiaen Beens.

Johan Jacob Hausman.
David van Leeuwen.

1657.

Borgemeefteren.

Jacob Drabbe.

Ifaac Noirot.

Schepenen.

Damis Janfz.

Johan Jacob Hausman.
David van Leeuwen,
Pieter van Bernage.

Dr. Michiel Ryers.

Jan Willemfz van Bergen,

Johan van Alphen. . ,

Jacob de Bons. "-"*

1658. ^ ';

Borgemeejïiren.

Pieter van Bernagie: •' - '

Hendrick van Berlicum.

Schepenen,. .

Jan van Bergen.

Johan Jacob Hausman.
Dr. Michiel Ryers,^-''">i.>^S.

Jacob de Bons.

Jan Buycx.

Jan Meyers. "^^~

'

Cornelis Vingerhoets.s?

Eduard van Nieuwenhoven.

Borgemeefteren,

Pieter van Bernagie.

Hendrick van Berlicum.

:u ü-;,-

^r.'.'-', ffo-j

STADT EN LANDE

f Schepenen.

an Jacob Hausman.
acob de Bons.

an Buycx.

i^duard van Nieuwenhove.
Mr. Willem Snellen.

Anthonis van Buerftede.

Jan van Alphen.

Jonk"". Jan van der Strepen.

1660.

Cecontinueert.

1661.

Borgemeefteren.

Mr. Willem Snellen.

Jan Buycx.

Schepenen.

Pieter van Bernagie.

Henrick van Berlicum.

Anthonis van Buerftede.

Johan Jacob Hausman.
Jacob de Bons.

Jonk^ Jan van der Strepen.

Damis Janfz.

Johan van Bergen.

.(I .-ilL
'

Cecontinueert.

1664.

Borgemeefteren,

Mr. Willem Snellen.

Jan Buycx.
/

Schepenen.

Pieter van Bernagie.

Henrick van Berlicum.

Anthonis van Buerftede. _ 1

Jacob de Bons. . .ncrnrioi;Y/ d'i-jr\

Jonkr. Jan van der Strepé'ni'
'

Damis Janfz.

Johan van Bergen.

Samuel Zuerius.

1665.

Borgemeeflergn..

Anthonis van Buerftede.

Pieter van Bernagie. iüü«. i

,
Schepe-

!lA

i
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Schepenen.

JVfr Willem Snellen.

Jaa Buycx.

Jan van Bergen.

Jacob de Bons.

Jonlc. Jan van der Strepen.

Samuel Zuerius.

Johan Damiffe.

Cornelis Vingerhoets.

1666.

Borgemeejleren.

Anthonis van Buerftede.

Pieter van Bernagie.

Schepenen.

Mr. Willem Snellen.

Jan Buycx.

Johan van Bergen.

Anthony van der Noot.
Cornelis Vingerhoets.

Jonlc. Jan van der Strepen.

Samuël Zuerius.

Johan Damiffe.

1667.

Borgemeejleren,

Anthonis van Buerftede.

Pieter van Bernagie.

Schepenen.

Mr. Willem Snellen.

Johan Buycx.
Anthony van der Noot.
Cornelis Vingerhoets.

Samuel Zuerius.

Johan Damiffe.

Adriaen van der Schoot.

Jonk'". Franjois van Blyenburgh.

.ri:- 1668.

Borgemeejleren.

Mr. Willem Snellen.

Pieter van Bernagie.

.n- 'Schepenen.

Johan Buyc^t.

Anthony van der Noot.
Jonk"". Jan van der Strepen.

Samuel Zuerius.

j

Johan Damiffe.

Johan Meyers.
JVlr. Frangois de Bons.
Cornelis Schotte.

1669.

. ; \y cfftlRj tT>r

Borgemeejleren.

Mr. Willem SneUen. "^
^^'''"^^

Pieter van Bernagie.

' Schepenen.

Johan Buycx.

Adriaen van der Schoot.

Jonk'". Jan van der Strepen.

Samuel Zuerius.

Johan Damiffe.

Johan Meyers.
Mr. Frangois de Bons.

Cornelis Schotte.

1670.

Borgemeejleren.

Mr. Willem Snellen.

Pieter van Bernagie.

Schepenen.

Jan Buycx.
Adriaen van der Schoot.

Jonk^ Jan van der Strepen.

Samuel Zuerius.

Johan Damiffe.

Mr. Fran^ois de Bons.

Cornelis Schotte.

Willem van Bergen.

1671.

Borgemeejleren.

Mr. Willem Snellen.

Pieter van Bernagie.

Schepenen.

Adriaen van der Schoot.

Jonk'". Jan van der Strepen,

Samuel Zuerius.

Jan Damiffe.

Mr. Frangois de Bons.

Cornelis Schotte.

Willem van Bergen.

Cornelis Botteyke.

Gg3 1672.
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1072.

Borgemeejleren.

Mr. Jacob van Bergen.

Jonk^ Johan van der Strepen.

Schepenen.

Mr. Willem Snellen.

Pieter van Bernagie.

Samuel Zuerius.

Mr. Frangois de Bons,

Cornelis Schotte.

Cornelis Botteyke.

Henrick van Berlicum.

Hildegaert Wiercs.

1673.

Borgemeejlere».

Pieter van Bernagie.

Jonk"". Johan van der Strepen.

Schepenen.

Mr. Willem SneHen.

Johan van Alphen.

Cornelis Vingerhoets,

Mr. Franjois de Bons.

Willem van Bergen.

Cornelis Botteycken.

Hildegaert Wierts.

Mr. Jacob Knaap.

1674.

Gecontinueert.

1Ö75.

Borgemeejleren.

Mr. Willem Snellen.

Mr. Franjois de Bons.

Schepenen.

Jonk*". Jan van der Strepen.

Cornelis Botteyken.

Hildegaert Wierts.

Mr. Jacob Knaap.
Johan DamilTe.
Mr. Engelbert Graswinckel.
Mr. Pieter van Lnchtenburcb.
Adriaen Bernagie.

1676.

Borgemeeftere»,

Mr. Franjois de Bons.
Cornelis van Botteycken.

Schepenen.

Mr. Willem Snellen.

Damis Janfz.

Jonk"^. Johan van der Strepen.

Hildegaert Wierts.

Mr. Jacob Knaep.
Mr. Engelbrecht Graswinckel.

Mr. Pieter van Luchtenburch,

Adriaen Bernagie.

1677.

Borgemeejleren.

Damis Damifz , de Oude.

Cornelis van Botteyken.

Schepenen.

Johan van Alphen.
Willem van Bergen.

Mr. Pieter van Luchtenburch.
Adriaen Bernagie.

Pieter Beens.

Pieter Rauws.
Dr. ChriflofFel van Campen.
Abraham de Clerq.

1678.

Borgemeejleren.

Damis Damifz.

Willem van Bergen.

Schepenen.

Johan van Alphen.
Hildegaert Wierts.

Mr. Pieter van Luchtenburch.
Adriaen Bernagie.

Pieter Rauws.
Dr. ChriflofFel van Campea.
Abraham de Clercq.

Paulus Snellen.

1679.

Borgemeejleren.

Mr. Pieter van Luchtenburch.
Willem van Bergen.

Schepenen.

Hildegaert Wierts.

Pieter Rauws.
Dr. ChriflofFel van Campen.
Abraham de Clerq.

Paulus Snellen.

Hendrick Damius.
Mr. Jacob van Buerflede.

Mr. Fredrick Hendrick liTac.

.tM,

..1

i68c».
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1 680. Schepenen,

. Borgemeefleren.

Willem van Bergen.

Paulus Snellen.

Schepenen.

Hildegaert Wierts.

Hendrick Damius.

Mr. Jacob van Buerftede.

Mr. fredrick Hendrick Iflac.

Anchony Knollaerts.

Adriaen van O vervelt.

Laurens Boudens.

Cornelis Vereyck.

1681.

Borgemeefleren,

Willem van Bergen. «

Paulus Snellen.

Schepenen.

Hildegaert Wierts.

•Pieter Rauvv^s.

Hendrick Damifle.

Mr. Jacob van Buerftede.

Mr. Fredrick Hendrik Iflac.

Anthony Knollaerts.

Laurens Boudens, ohüt.

Cornelis Vereyck.
Frangois Schagen, natu de doot vanL.

Boudens.

Borgemeefleren.

Paulus Snellen.

Mr. Jacob van Buerftede.

Schepenen.

Pieter Rauws.
Dr. ChriftofFel van Campen.
Anthony Knollaerts.

Cornelis Vereyck.
Frangois Schagen.
Willem van Gent.
ChriftofFel Hanecops.
David Bouröe, d'Oude.

16S3.

Borgemeefleren.

Paulus Snellen.

Mr. Jacob Buerftede.

Willem van Bergen.
Hendrick Damius.
Adriaen van Overvelt.

Mr. Fredrik Hendrik liTac.

Willem van Gent.

Chriftoff"el Hanecops.
Dr. Louis Le Clerq.

Jacobus Wachmans.

f684.

Gecontinueeri.

Iö8j.

Borgemeefleren.

Mr. Jacob van Buerftede.
Paulus Snellen.

Schepenen.

Hildegaert Wierts , ohüt.

Dr. ChriftofFel van Campen.
Mr. Fredrik Hendrik lüac.

Anthony Knollaerts.

Cornelis Vereyck.

Jacob Wachmans.
Johan Schouwen , ohüt.

Dr. Govert van Alphen.
Willem van Bergen, naade doot vanH.

Wierts.

Pieter Rauws , naa de doot van J: Schou-
wen.

i68(5.

Borgemeefleren.

Mr. Jacob van Buerftede.

Paulus Snellen.

Schepenen.

Willerii van Bergen.

Dr. ChriftofFel van Campen.
Mr. Fredrick Hendr: Iflac.

Anthony Knollaerts.

Cornelis Vereyck.
Pieter Rauws.
Jacob Wachmans.
Dr. Govert van Alphen.

1687-

Borgemeefleren,

Paulus Snellen.

Mr. Jacob van Buerftede.

Schept-
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Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac

Willem van Bergen.

Anthony Knollaerts.

Cornelis Vereyck.

ChriftofFel Hanecop.

Johan van Erfrenten,

Hendrick Kamerlingb,

Willem van Erp.

1688.

Borgemeejïeren.

Willem van Bergen,

Mr. Jacob van Buerftede.

Schepenen.

Paulns Snellen.

Cornelis Vingerhoets.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Anthony Knollaerts.

Cornelis Vereyck.

Dr. Louis Le Clercq.

Johan van Erfrenten.

Hendrik Kamerling.

16Z9.

Bofgemeefiereit.

Willem van Bergen.

Mr. Jacob van Buerftede.

Schepenen.

Paulus Snellen.

Cornelis Vingerhoets.

Mr. Fredrik Hendr: IlTac.

Anthony Knollaerts , obiit.

Cornelis Vereyck.
Willem van Gent.
Dr. Govert van Alphen.
Paulus van Hexisden.

ChriftofFel Hanecop , naa de doot v/ia

A. Knollaerts.
'

I

lö'po.

Borgemeejïeren.

Mr. Jacob van Buerftede.

Willem van Bergen.

Sebepemn.

Paulus Snellen.

Cornelis Vingerhoets.

Mr. Fredrik Hendr: IflTac.

Cornelis Vereyck.

Willem van Gent.
Dr. Govaert van Alphen.
Paulus van Heusden.
Gofuin Bernaige.

löpr.

Borgemeefieren.

Paulus Snellen.

Willem van Bergen.

Schepenen.

Mr. Jacob van Buerftede.
Cornelis Vingerhoets.
Mr. Fredrik Hendr: Ifikc

Cornelis Vereyck.
Pieter Rauws.
Willem van Gent.
Gofuin Bernaige.

Johan Heeren.

1(592.

Borgemeejïeren.

Paulus Snellen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Schepenen.

Willem van Bergen.

Mr. Jacob van Buerftede.

Cornelis Vingerhoets.

Cornelis Vereyck.
Willem van Genc.

Gofuin Bernaige.

Johan Heeren.

Johan Franjois de Raec. van Kerkum.

1693.

Borgemeejïeren.

Mr. Jacob van Buerftede.

Mr. Fredrik Hendrik Iflac.

Schepenen.

Paulus Snellen.
\

Cornelis Vereyck.
Cornelis Vingerhoets.

Gofuin Bernaige.

Johan Heeren.

Johan Frangois de Raet van Kerkum.
Mr. Johan Gerard van Goor.

Dr. Lamb^ Bernard Noortbergh.

1694
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1694.

Borgemeefleren.

Mr. Jacob van Buerflede.

Paulus Snellen.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: IfTac.

Cornelis Vingerhoets.

Cornelis Vereyck.
Gofuin Bernaige.

Johan Heeren.

Joh: Franc: de Raet van Kerkum.
Mr. Johan Gcrard van Goor.

Dr. Lamb'. Bern: Noortbergh.

1695.

Borgemeejieren.

Mr. Jacob van Buerflede.

Paulus Snellen.

Schepenen.

Mf. Fredrick Hendr: Iflac.

Cornelis Vingerhoets.

Gofuin Bernaige.

Johan Heeren.

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum.
Mr. Johan Gerard van Goor.

Dr. Lamb^ Bernard Noortbergh.

Anthony PeiTer.

1(596.

Borgemeejieren.

Mr. Frangois de Bons.

Mr. Jacob van Buerflede.

Schepenen.

Paulus Snellen.

Mr. Fredrik Hendr. IfTac.

Cornelis Vingerhoets.

Cornelis Vereyck.

Johan Heeren.

Joh: Franc: de Raet van Kerkum.
Mr. Johan Gerard van Goor.

Anthony PefTer.

1697.

Gecontinueert.

1698.

Borgemeejieren.

Mr. Frangois de Bons.

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum'.

Schepenen.

Paulus Snellen.

Mr. Jacob van Buerflede.

Mr. Fredrik Hendr: IlTac.

Cornelis Vingerhoets.

Cornelis Vereyck.

Johan Heeren.
Mr. Johan Gerard van Goor,
Anthony PefTer.

1699.

Borgemeejieren.

Mr. Frangois de Bons.

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum.

Schepenen.

Paulus Snellen.

Mr. Jacob van Buerflede.

Mr. Fredrik Hendr: liTac.

Cornelis Vereyck.
Gofuin Bernaige.

Mr. Johan Gerard van Goor.
Anthony PefTer.

Mr. Jacob van Lansbergen.

1700.

Borgemeejieren.

Paulus Snellen.

Mr. Jacob van Buerflede.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: IfTac.

Cornelis Vingerhoets.

Cornelis Vereyck.
Hendrik Kamerlingh.

Mr." Johan Gerard van Goor,

Anthony PefTer.

Nicolaes Knollaerts.

Jacobus van Bergen.

1701.

Borgemeejieren.

Paulus Snellen.

Mr. Jacob van Buerflede.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: IITac,

Cornelis Vingerhoets.

Cornelis Vereyck.
Hendrik Kamerlingh.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Jacobus van Bergen.

Cornelis van Eylj.

Matthias van Overbeke,

Hh 1708'
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1703.

Borgemeefieren.

Mr. Jacob van Buerflede.

Joh: i:'"ranc: de Raedt van Kerkum.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr; Iflac.

Cornelis Vereyck.
Hendrick Kamerlingh.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Jacobus van Bergen.

Cornelis van Eyll.

Mattnias van Overbeke.

Mr. JolJas Eckhardc . en naa deszelfs

rejlgnatie.

Dr. Lamb'. Bernard Noortbergh.

1703-

Borgemeefieren.

Mr. Jacob van Buerflede.

Joh: i^'ranc: de Raedt van Kerkum.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Cornelis Vereyck.

Hendrick Kamerlingh.

Gofuin Bernaige.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Cornelis van Eyll.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Adam van Hogeveen.

1704.

Borgemeefieren.

Mr. Fredrick Hendr: Iflac

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum.

Schepenen.

Cornelis Vereyck.
Hendrick Kamerlingh.

Gofuin Bernaige.

Mr. Johan Gerard van Goor.
Cornelis van Eyli.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Adam van Hogeveen.
Huybrecht Jan Ooms.

1705.

Gecontinueert.

1706.

Borgemeefieren.

Gofuin Bernaige.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum.
Cornelis Vereyck.
Hendrick Kamerlingh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Adam van Hogeveen.
Huyb'. Jan Ooms.
Mr. Adriaen Schagen.

1707.

Borgemeefieren.

Goflain Bernaige.

I

Mr. Johan Gerard van Goor.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum.
Cornelis Vereyck.
Hendrick I^merlingh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Adam van Hogeveen.
Huyb'. Jan Ooms.
Mr. Carel van der Heyden de Gouda.

1708.

Borgemeefieren.

Mr. Johan Gerard van Goor.
Adam van Hogeveen.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Gofuin Bernaige.

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum.
Cornelis Vereyck.
Hendrik Kamerlingh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb'. Jan Ooms.
Mr. Carel van der Heyden de Gouda.

1709.

Borgemeefieren.

Gofuin Bernaige,

Mr. Johan Gerard van Goor.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Joh: Franc: de Raedt van Kerkum.
Hendrick Kamerlingh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb'. Jan Ooms.
Mr. Carel van der Heyden de Goudx
Dr. Lamb'. Bernard Noortbergh.

Mr. Jacob Artopé.
1710.
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1710.

Gecontinueert.

1711.

Borgemeejleren.

Gofuin Bernaige.

Joh: Franc: de Raet van Kerkum.

Schepenen.

Mr. Fredrik Hendr: Iflac.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Hendrick Kamerlingh.

Dr. Lamb'. Bernaid Noortbergh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb^ jan Ooms.
Mr. Carel van der Heyden de Gouda.

Mr. Jacob Artopé.

1712.

Borgemeejleren.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Joh: Fr: de Raedt van Kerkum.

Schepenen.

Mr. Fredrick, Hendr: Iflac, obiit.

Gofuin Bernaige.

Hendrick Kamerlingh , obiit.

Dr. Lamb'. Bernard Noortbergh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb'. Jan Ooms.
Mr.' Carel van der Heyden de Gouda.

Mr. Jacob Artopé, obiit.

Mr. Antony van Buerftede , naa de

doot van J:
Artopé.

Cornelis van der Hult , naa 't overlyden

•van Fr: Hendr: Iflac.

Jacob van Vechelen, naa 't affterven

van H. Kamerlingh.

I7Ï3-

Borgemeefieren.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Gofuin Bernaige.

Schepenen.

Joh: Fr: de Raedt van Kerkum.

Dr. Lamb'. Bern: Noortbergh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb'. Jan Ooms.
Mr. Carel van der Heyden de Gouda.

Mr. Anthony van Buerftede.

Cornelis van der Hult.

Jacob van Vechelen.

1714.

Gecontinueert,

1715.

Borgemeefiereti.

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.
Gofuin Bernaige.

Schepenen.

Mr, Johan Gerard van Goor.
Dr. Lamb'. Bern: Noortbergh.
Huyb"^. Jan Ooms.
Dr. Philip Willem Croyzé.
Mr. Antony van Buerftede.

Cornelis van der Hult.

Jacob van Vechelen.

Johan Fredrick Tromer.

1716.

Gecontinueert.

1717.

Borgemeejleren.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Gofuin Bernaige.

Schepenen.

Mr. Carel vdn der Heyden de Gouda.

Dr. Lamb'. Bern: Noortbergh.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb'. Jan Ooms.
Mr. Antony Van Buerftede.

Cornelis van der Hult.

Jacob van Vechelen.

Johan Fredrick Tromer.

1718.

Borgemeejleren.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Gofuin Bernaige.

Schepenen.

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.
Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb'. Jan Ooms,
Jacob van Vechelen.

Johan Fredrick Tromer.
Pieter Snellen.

Chriftiaen Johan Pels.

Jacob PeflTer.

Hh 2 1719-
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Borgemsefleren.

Gofuin Bernaige.

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.

Schepenen.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyb'. Jan Ooms.

Jacob van Vechelen.

Johan Fredrick Tromer.

Piecer Snellen.

Chriftiaen Johan Pels.

Jacob Peflèr.

1720.

Borgtmeejierert.

Gofuin Bernaige.

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.

Scheienen.

Mr. Johan Gerard van G(^or.

Dr. Phiiip Willem Croyzé.

Huyb-. Jan Ooms.
Jacob van Vechelen.

Piecer Snellen.

Chriftiaen Johan Pels.

Jacob PefTer.

Dr. Johan George van Son.

1721.

Borgetneefieren.

Gofuin Bernaige.

IMr. Carel van der Heyden de Gouda.

Schepenen.

Mr. Johan Gerard van Goor.

Dr. Philip Willem Cropé.
Huyb^ Jan Ooms.
Jacob van Vechelen.

Pieter Snellen.

Dr. Lamb^ Bern: Noortbergh.
Jacob Pefler.

Dr. Johan George van Son.

1722.

Borgemeejieren.

Gofuin Bernaige.

Pieter Snellen.

ScBepenen.

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.
Matthias van Overbeke.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Huyberc Jan Ooms.
Cor'neüs van der Hult.

Johan Fredrick Tromet.
Dr. Johan George van Son.

Mr. Andreas de Bons.

Hermannus Stuerman , naa ds ref.ynatle

van Overbeke.

1723-

Bürgemeejlercn.

Gofuin Bernaige.

Piecer Snellen.

Schspcn;n,

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.
Huyb^ Jan Ooms.
Cornelis van der Hult.

Johan Fredrick Tromer.
Dr. Johan George van Son.
Mr. Andreas de Bons.

Hermannus Stuerman.

Thomas Ernll van Goor.

1724.

Borgemeejieren.

Gofuin Bernaige.

Pieter Snellen.

Schepenen,

Mr. Carel van der Heyden de Gouda.
Huyb'. Jan Ooms.
Cornelis van der Hult.

Jacob Pefler.

Dr. Johan George van Son.

Mr. Andreas de Bons,

Mr. Cornelis van Erfrenten.

Thomas Ernll van Goor.

Cornelis Baillet, r.aa de reftgnatie van
Mr. C: v: Erfrenten.

1725.

Gccontinutert.

1725.

Borgemeejieren.

Gofuin Bernaige.

Pieter Snellen.

Scbepe-
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Schepenen.

Huyb^ Jan Ooms.
Mr. Ancony van Buerftede.

Dr. Johan George van Son.
Thomas Ernil van Goor.
Cornelis Baillec

Antony Geurts.

!Mr Abraham Santvcort.
Andries Knolherc.

1727.

Borgemtejleren.

Gofuin Bernaige.

Piecer Snellen.

Scbifenn.

Huyb^ Jan Ooms.
Mr. Antony van Buerftede.

Dr. Jan George van Son.
Thomas Ernll: van Goor.
Cornelis Bailiec

Antony Geurts.

Mr. Abraham Santvoort.

Andries Knollaert.

1728.

Borgtmcefunn,

Gofuin Bernaige.

Pieter Snellen.

Scbepener..

Huyb'. Jan Ooms.
Dr. Jan George van Son.
Thomas Ernft van Goor.
Cornelis B.üllet.

Antony Geurts.

Mr Abradara Santvoort,
Andries Knollaerc.

Mr. Willem Havius.

1729.

Borgtmcefiinn.

Gofuin Bernaige.

Pieter Snellen , obiit.

Mr. Andreas de Bons , nw.-i de d99t

P. Snellen.

Schepenen.

Huyb'. Jan Ooms.
Mr. Antony van Buerftede.
Dr. Johan George van Son.
Thomas Ernfl van Goor.

[
Cornelis Baillet.

[Antony Geurts.

Andries Knollaerc.

Mr. Willem Havias.

• Strgtmetfiirtn.

Gofuin Bernaige.

Mr. Andreas de Bons.

Schepenen.

Huyb=. Jan Ooms.
Mr. Antony van Buerftede.

Johan Fredrick Tromer.
Thomas Eraft van Goor.
Corneüs Baillet.

Antony Geurts.

Andries Knoiiaert.

Mr. Willem Havius.

1-31-

Borgemefjiiren.

Gofuin Bernaige.

Mr. Andreas de Bons. - -

Schepenen.

Huyb^ Jan Ooms.
Mr. Antony van Buerftede.

Johan Fredrick Tromer.
Thomas Ernft vaaGoor.
Antony Geurts.

Andries Knollaerc.

'Mr. Willem HavIasT'

Dr. Paulus Snellen.
.....

-v.-
- ^ - —

Bor^emeijleriH.

Gofuin Bernagie-V-^ï^, f'i '-''J Jnzeijs

doot

Mr. Ancony van Buerftede,

^Ir. Andreas de Bons.

Schepenen.

jHuyb". Jan Ooms..
''en Mr. Antony van Buerftede.

Johan Fredrick Tromer. .

Thomas Ernft van Goor.
Antony Geurts.

Andries Knollaertj.

Mr. Willem Havius.

! Dr. Paulus Snellen,

Johan Waelwyc'^ , iwj 't avancemist

1 van Mr. A: v. Buerftede.

Ilh 3 1733,
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Schepenen.

Mr.
Mr,

1733. 1734-

Gecontinueert.

1735.

Borgemeefterefi.

Andreas de Bons.

Antony van Buerftede.

Schepenen.

Huyb'. Jan Ooms.

Jan Fredrick Tromer.

Dr. Johan George van Son.

Antony Geurts.

Mr. Willem Havius.

Jan Waelwyck.
Hendrick de Meni.

Thomas van Alphen.

173Ö.

Botgemeefleren.

Mr. Andreas de Bons.

Mr. Jan Gerard Michgorius.

Schepenen,

Huyb^ Jan Ooms.

Jan Fredrick Tromer.

Dr. Jan George van Son.

Antony Geurts.

Dr. Paulus Snellen.

Jan Waelwyck.
Thomas van Alphen,

Cornehs Provo.

1737-

Borgemeejïeren,

Mr. Andreas de Bons.

Mr. Johan Gerard Michgorius.

Schepenen,

Huyb^ Jan Ooms.
Jan Fredrick Tromer.
Dr. Jan George van Soft.

Antony Geurts.

Jan Waelwyck.
Thomas van Alphen.
Cornelis Provo.
Cornelis Gysb'. Knollaert.

1738.

Borgemeejïeren,

Mr. Andreas de Bons.
Dr. Paulus Snellen.

Dr. Jan George van Son.

Andries Knollaert.

Antony Geurts.

Jan Waelwyck.
Thomas van Alphen.

Mr. Willem Hendrik Verbrugge.

Mr. Louis van Ovcrbeke.

Willem Schoorn.

1739.

Borgemeejïeren.

Mr. Andreas de Bons.

Dr. Paulus Snellen.

Schepenen.

Jacob van Vechelen.
Dr. Jan George van Son.

Thomas Ernfl van Goor.
Andries Knollaert.

Mr. Willem Hendr: Verbrugge.
Mr. Louis van Overbeke.
Willem Schoorn.

N. Pichot , en naa deszelfs rejignatie

Johan Waelwyck.

1740.

Borgemeejïeren,.

Mr. Louis van Overbeke.
Dr. Paulus Sneuen.

Schepenen.

Mr. Andreas de Bons.

Jacob van Vechelen.
Thomas Ernfl van Goor.
Andries Knollaert.

Jan Waelwyck.
Mr. Willem Hendr: Verbrugga.
Willem Schoorn.

Bernard de Bringues.

1741.

Borgtmeefleren.

Mr. Louis van Overbeke.
Mr. Andreas de Bons.

Schepenen.

Dr. Paulus Snellen.

Jacob van Vechelen.
Dr. Jan George van Son.

Thomas Ernfl van Goor.

Andries



'^roeven

I, bó.

87.

88.

_.. _. .^ — w.xirritB. , rncj poti en plaats in de Fergadering van den

Magiflraat , en met macht , om alles te doen en te fajftren , avat er van en omtrent

dk Vergadering zoude vcrzogt worden en voorvaUejt.

En
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Schepenen.

Dr. Paulus Snellen.

Jacob van Vechelen.
Dr. Jan Georgc van Son.

Thomas Ernft van Goor.
Antoni Geurts.

Jan Waelw^ck.
Mr. Willem Hendr: Verbrugge.
Bernard de Bringues.

Proeven

Andries Knollaert.

Mr. Willem Hendr: Verbrugge.

Willem Schoorn.

Bernard de Bringues.

Borgemeejlercn.

1742.

Mr. Andreas de Bons.

Mr. Louis van Uverbeke.

VI. HOOFTSTUK.
Fan den Gnffier en den Secretar'ts.

DE Vergadering van den DrofTaert , de Burgemeefleren en Schepenen der

Scadt Breda w^ierdt voormaels alleen bygewocit van cenen Geheym-
fchryver of Secretaris , die in de gemelde Vergadering plaats en zitting hadt,

om alle de Befluyten door den Magiflraet genomen , mitsgaders de verdere

voorvallende zaecken in gefchrift en te boeck te {lellen; En buyten dezelve alle

txtrajuciicKle ASicn , als Veilingen , Verbanden, Schepenen geloften, en dier-

gelycke meer verleyde.

Ter Secretarye van Breda was voorheen mede de Veflkamer van 't gan-

fche Landt , uytgenomen van Oollerhout , Rofendael , Etten en Dongen,vi^elkers

handhaving de Heeren van Breda alcyt zeer ter harte genomen hebben, gelyck,

onder anderen , ten vollen blyckt uyt de beveelen by Hendrick Graaf van

Naflau , op den twee en twintigllen van Herfllmaandt 1531 , en by Maurits Prins n. 'bó.'

van Oranjen, op den vyfden van Lentemaant 1594. uytgegeven , vi^aar by Sv-

zy , niettegenftaande de aanhoudende tegenflrevingen van de Regeerders der ^^

verdere Dorpen en Heerlykheden , uytdruckelyck gewilt hebben , dat
,
gelyck '

van oude tyden gebruyckelyck was geweell, de gemelde Veilkamer altyt zou-

de zyn en blyven ter Secretarye van Breda , 't gene oock in 't vervolg van

tyden aldus is in acht genomen , tot den jaare 1717, wanneer, door lafl des

Domeyn Raads van den Heer van Breda , dat groot Voorrecht is vernietigt

,

en aan ieder Dorp zyne byzondere Veflkamer toegewezen.

Omtrent 't gemelde Ampt van Secretaris is in den jaare 1563. een groote

verandering gemaakt ,
gelyck uyt 't volgende kan gezien worden.

Naam Lyji van ^f Secretarissen der S ait Bred.a.

1491.

Heinrick van den Wouwer,

1513-

Hendrick Montens.

1539-

Jan vao den Corput.

I5Ó0.

In dit jaar is hy vryivilUge afflatit van den gemelden Jan van den Corput, het

Secretaris arapt der Stadt Breda verdeelt tuJJ'chen zyne tii'et zoonet? , zynde de oud-

fie , met r.rme Bartholomeus , aangeftelt tot Secretaris Poljtjck ep JsdJcigel, on-

der de benaming van Griffier , niet /loei en plaats in de Fergadering van den

Magiftraat , en met macht , om alles te doen en te pajftrcn, ivater van en omtrent

ik Fergadering zoude vcrzogt worden en vcor.viU^n.
En
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En ih ander ^

genaemt Niklaas van den Corput, tot Secretaris ten Contradlen,

met macbt , om alk irywiltige byzondere Contraêieii en dingelycke uiïlen , buyten de

gemelde Vergadering^ zonder "verzotck of •voergaande bcjtel -jan den Magijlraet , ten

overftaan van Schepenen, niet als Rechters, waar alleen als publiike en wettige Getuy-

gen te verleyden^ mitsgaders nog tot Secretaris der Tienraden, van den Borger
Krygsraadt , en van 't Dorp Teteringe.

Naam Lyjl der Griffiers.

15Ö0.

Bartholomeus van den Corput.

1563.

Chrifliaen Piermans,

Bartholomeus van den Corput , herflelt,

1582.

Mr. Paulus Mechelman.

1590.

Barth: van den Corput , berflelt.

Mr. N. Goofuinus.

1607.

Mr. Gerard Havermans.

1625.

Mr. Paulus Mechelman, berjlelt.

1627.

Mf. Willem Montens.

1635-

Mr. Gysbrecht Eelkens.

IÖ37-

Mr. Adriaen Havermans.

1653.

Mr. Jan van Vliet.

x666.

Ananias Triglandus.

1678.

David Bourfle.'-

1700,

Mr. Hugo Samuel Bernaige.'

1712.

Mr. Johan Gerard Michgorius.

173Ö.

Mr. Sebaftiaen Johan van Meyerj.

Naam Lyji der Secretarissen.

1560.

Niklaas van den Corput.

15Ö8.

Mr. Cornelis van de Warck.

1578.

Bartholomeus van den Corput.

1582.

Mr. Peter van Hegelfom.

1590.

Bartholomeus van den Corput , herfielt.

1607.

Adriaen Dyrven.

1633.

Cornelis Dyrven.

Mr. Chriiliaen de Roy.

1637-

Jacob Hanecop.'

1632,

Govert van Alphen.

Niklaas Verbruggen.

1678.

Mr. Laurens Pels.

1717.

Conllaniinus van Vechelen.

VII. HOOFT-
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VII. HOOFTSTÜCK.
Van de Tien Raaden»

DE Vergadering der Tien Raaden is niet bekent geweeftvoor 't jaar 1541 \

Want in vorige tyden, indien by den Heer van Breda, of by de Stadt,

eenige nieuwe laflen of fchattingen op de Poorters en Ingezetenen zouden ge*

fielt wxjrden , was men genootzaakt de Schutten en de Dekens der Ambachten

zamen te roepen , ten eynde hunne inwilliging daar omtrent te verftaen : Doch
dewyl door 't groot getal derzelve dickwils veel wanorde voorviel , zoo heeft

Reynier Prins van Oranjen, Heer van Breda, zulks in 't toekomende willen-

de verhoeden ,
goedgevonden , op den vier en twintigflen van Oogftmaandc

1541, tien Perzoonen aanteflellen , die in alle voorvallende gelegentheden de

Schutten en Dekens der Ambachten zouden verbeelden , en wat die met den

DrolTaert en de Wet handelden , omtrent zaecken , daer de Gemeente mede
wordt belaft, dat zoude van weerden werden gehouden. Van deze aanftelling

der Tien Raaden vindt men 't volgende in de Stads Regifters aangetekent.

„ 'T>en X4«". dach in Augtijïo i5'4i.

„ Nadien de borgers van Breda in grooten getale vergadert myn genadigen

Heere den Prince van Aurangien, ter prefentie van fyn gen: Rade, ant-

woort hadden gegeven op 't gene des hen van wegen fyn Gen: voorgehou-
den was den 2 1 . Augufli daer te voren , foo als de antwoorde voorfz : by
forme van Supplicatie breder begrypt. Ende mynen Gen; Heere de bor-

gers , ter prefentie van bêyde de Borgemeefters , alle Schepenen
,
preter Alblas

en de Corput , my oock prefent , weder hadde doen feggen , dat nadien,

de borgers niet gefint en waeren totte belaftinge ofte opftel van den acchyns
van den Wyn, xx ftuyvers op d'Ame, noch opftel van acchyns van Biere

2 ftuyvers oft anderhalven ftuyver opt Vat oft diergelycx , om daer mede de
Wallen &c: te maecken, met bcgeeren in hen oude Vryheyt te blyven. Dat
hoewel fyne Gen: dochte 't zelve de alderminfte belaftinge, ende de be-

quaemfte maniere foude fyn geweeft , fyn Gen: des oock te vreden waere
hen te houden ende te Jaeten in hon oude Vryheyt. Voorts dat men de ou-

de laften ende reften executeren foude , &c: daer toe de befte maniere foec-

ken , om de Fortificatien van de Stadt te doen. Onder andere , dat fyn

Gen: uyt feker genoemde getal van Borgers foude kiefen eenigen , die met
die van de Weth letten fouden op de bequaemfte voegen ofte manieren daer

toe dienende , te weten dat fyne Gen: daer toe ordineren foude thien Bor-

gers te kiefen uyten getal van twintich Borgers , die de Borgers in gefchrifté

overleveren fouden , welcke Thiene foo wanneer die verfeth fouden werden
te gefworen Maendach , noch andere thien fouden overleveren , Ende uyt
die thien , die dan fullen fyn , ende uyt die thien , die nieuw genoemt fullen

worden , thien te ordineren , ende foo voorts. Gelyck dat in 't breet by den
Heere van der Raet in prefentie van mynen Gen: Heere , ende van fyn

gen: wegen verhaelt werde. Prefent oock myns Gen: Heeren Raet , te

weten Myn Heere van Marfny en Mal , Ros , Hocrom , Maubus , Nechte-
ven, H. Montens , V. Bruheze, Vierling &c:

Uyt hoofde der voorgemelde aanftelling hebben de Tien Raaden nog he-
den hunne eyge benoeming , welke zy jaerlycks gehouden zyn , voor den
tienden van Wynmaandt , aan den Droflaert van Breda over te geven , waer
uyt de Heer van Breda dan vervolgens de verkiezing doet. Het ampt der
Tien Raaden beftaat tans voornamentlyck daer in , dat zy moeten zorg dragen

,

dat de Poorteren en Ingezetenen met geene nieuwe laften bezwaart worden

,

dan met hun goedvinden en voorgaende toeftemming , dat ^y moeten ftaan

Ji over
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over alle de Stads Reekeningen , dat zy moeten bywoonen alle Vcrpagtingeii

der Sxads middelen , befteedingen , verkopingen, omfchryvingen van den hon-

derften penning en andere dicrgelycke zaecken , welke eenigzmts de Stads gek-
middelen betrefen, iö wilke gelegentheden zy 't gebeele lich^m der Borge-

rye verbeelden. Doch omtrent zaecken behoorende tot de byzondere Ke-
geering der Stadt, daar aen hebben zy geen 't minfle gezag.

Eedf der Tien Ra aden.

»

„ Dat IVeer ick, dat ick als Raadsman der Stadt Breda, daertoe ick geor-

donneert ben, N. N. Heer ende Baron van Breda, mitsgaders de voorn:

Stadt in alle faken goet ende getrouw fal fyn , de gemeyne v^^elvaert en
rufte helpen vorderen ende oneenicheyt en fchade weyren. Dat ick in ende

op alle faken , daer aif ick mette Wethouderen in Breda te rade gaen ende

geroepen fal worden, fal helpen raden ende adviferen ende fluyten , 't gene

dat ick naer myn befte verflant ende wetenfchap fal weten dienende tot der

Stadts ende gemeynte meeften oorbaer
, profyt , rufte en welvaren , Helen

ende fecreet houden, dat behoort geheelt te worden. Ende my daerinne in

alles quyten als een goet en getrouw Raetsman der Stadt Breda behoort en
fchuldich is te doen. Ende des en fal ick niet laten, noch yets anders

daerinne voorts keeren , om Vriendfchap , om gunfte , om haet oft nydt ,

noch om myn eygen profyt oft eenige anderley faeken.

„ Soo waerlyck moet my Godt helpen.

Naamlyji der Tienmannen &edert hunne Aanftelllng in den

jaare 1541.

1541-

Jan van Overacker.
Pauwels van Haeftrichc.

Jafpar Wiltens.

Aert Gielis Wouterfz.
Jacop van Baerle.

Gherit Cornelis Hubrechtfz.
Thomas van den Brande.
Adriaen Janfz van der Huift.

Henrick van den Corput.
Cornelis Claas Gysbrechtfz.

1542.

ms* •

Jan van Overacker,
Gherit Hubrechts.
Pauwels van Haeftricht.
Thomas Janfz van den Brande.
Cornelis Claas Gysbrechtfz.
Aert Gielis.

Adriaen Heymericx.
Jan Willem Roemerfz.
Cornelis Godert Cheeufz.
Hubrecht Piggen.

1544-

Jan van Overacker.

Gherit Hubrechts.

Cornelis Claas Gysbrechtfz.

Cornelis Godertfz Clock.

Aert Gielis Wouterfz.
Gorys Wynants.
Ghoris de Coninck.

Robbrecht Anthonifz.

Wyiman van Buyten.

-Godert Pauwels Piggen.

1545-

Gecontinueert,

1545.

Adriaen Boudewyns.
Jan van Overacker.

Joris van Barnagien.
Aert Gielis.

Cornelis Godertfz, in de ClocL
Peter Papenbrug.
Wouter Leyten.
Peter Henricx van Bairle.

Aert van den Corput.

Jan Meercens Jan Meertenlz.

1547.
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1547-

Jan van Overacker.

Adriaen Boudewyns.

Joris Wynants.
Cornelis Godertfz, in de Clock.

Peter Papenbrug.

Aert van den Corput.

Godert Anlems.

Jan Joachimo.

Mr. Peter Boghe.

Jacob van der Byeflraten.

1548.

Gecontinueert.

1549-

Pauwels van Haeflxicht.

Cornelis Montens.

Cornelis Godertfz , in de Clock.

Jan Joachimo.

Mr. Peter Boghe.

Godert Piggen.

Joris Wynants.
Aert van den Corput.

Adriaen Boudewyns.

Henrick Wiltens.

1550, 1551-

Gtiontinueert.

.1552-

Jacob Willem Stevenfz.

Wytman van der Huift.

Henrick Wiltens.

Gherit van den Broeck*

Frans Boghe.

Jan Cornelis Weverfz.
Herman Peter Boyenfz.

Peter Pauwels Piggen.

Cornelis Montens.
Wouter Matthys Emondts.

1553-

Cornelis Godertfz, in de Clock.
Willem de Weert.
Wouter Leyten.

Andries Wiltens.

Cornelis van Ypelaer.

Jacop Willem Stevens.
Cornelis van Bairle.

AnfTem Dirck Aertfz.

Wouter Matthys Embaets.
Joris Wynants.

1554-

Cornelis Godertfz.

Willem de Weert.
Jan Joachims.
Wouter Leyten.

"

Cornelis van Bairle.

AnfTem Dyrck Aertfz.

Wouter Matthylz.

Joris Wynants.
Peter Sprong.

Henrick Cornelis Claefz.

^555-

Gherit van den Broeck.

Jacob Willem Stevens.

Adriaen Gorys de Coninck.

Jan Aertfz.

Coenraet Ewoutfz.

Cornelis Godertfz, in de Clock,

Jan Joachimo.
Wouter Leyten.

Wouter Matthyfz.

Peter Spronck.

Cornelis Godertfz, in de Clock.

Peter Spronck.

Gielis Peter Yfacx.

Coenraet Ewoutszone.
Adriaen Ghoris de Conincxzone.

Jan Aertfen van den Voirtbofch.

Wouter Matthyszone.
Frans Boghe.
Henrick Wiltens.

Adriaen Boudewyns.

1557-

Cornelis Godertfz , in de Clock.

Peter Spronck.

Joris Wynants.
Gielis Yfacx.

Frans Boghe.

Adriaen Boudewyns.
Aert van den Corput.

Adriaen Ghoris de Conincxzone.

Jan Cornelifz , in den Sloetel.

Andries Wiltens.

IJ58.

Cornelis Godertfz , in de Clock.
GieUs Yfacx.

Frans Boghe.
Adriaen Ghoris de Conincz.
Andries Wiltens.

Jan Willem Stevenfz.

\ li 2 Frans
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Frans van den Brande.

Goderc van den Broeck.

Peter Heyndricx van den Kiebogm.

Jan Mercelis Jan Mertenfz.

1559-

Jacob Willem Steven fz.

Henrick Janfz van Mergremer.
Peter Jan Adriaenfz-

Jan Aertfz van den Voirtbofch,

Henrick Wiltens.

Gielis Yfack.

.
Frans Boghe.

Jan Mercelis Jan Mertens.

Jan Willem Stevens.

Frans van den Brande.

1560.

Jacob Willem Stevens.

Jan Aertfz van den Voirtbofch.

Henrick Wiltens,

Jan iMarcelis Jan Mertenfz.

Jan Willem Stevens.

Adriaen Janfz Dolyeilager.

Cornelis Claefz.

Godert Cornelifz Boge.

Huybrecht Piggen.

Ghoris Huygen.

Jan Wiflém Stevenfe.

Jan Aertfz van den Voirtbofch.

Adriaen Janfz d'Olyeflager.

Cornelis Claas Jan Meertenfz.
Godert Boghe.

Corn: Joachims van den Berge.

Joris Wynants van Barnagien.
Willem Jafpaers. -

Cornelis Geraert Huybrechts,
Willem van Overaeker.

1502.

Jan Aertfz van den Voirtbofch.

Jan Mercelis Jan Mertens.
Adriaen Janfz,

Corneli.5^ Claas Jan Mertens.
Cornelis Joachims.

Jorys Wynants.
Willem Jafpaers.

Rochier Keyen. '

Anthonis Franfz.

Willem van Overaclier.

1563.

Willem Montens.

Jorys Wynants,

Cornelis van Ypelaer.

Cornelis Joachims.

Adriaen Janfz.

Joofl Cornelis Godertfz.

Antonis Franfz.

Antonis Vofs.

Chriftiaen Bacrs.

Jan Peterfz van Baerlc

15Ó4.

Henrick Wiltens.

Joris Wynants van Barna^en.
Cornelis Joachims.
Cornelis van Ypelaer.

Adriaen Janfz.

Godert Boghe.

Joofh Cornelifz.

Anthonis Franfz.

Jan Peterfz van Baerle.

Syraon Jan Gielifz.

Cornelis Cheus.

Peter van Baerle.

Peter van der Hagen.
Godert van Luchtenberg.
Henrick Wiltens.

Jan Aertfz van den Voirtbofch.
Cornelis Joachims.
Cornelis van Ypelaer.

Godert Boghe.

Jooll Cornelis GodertJz.

.15ÖÖ.

Cornelis Cheus.

Peter van Baerle.

Peter van der Hagen.
Henrick Wiltens.

Jan Aertfen van den Voirtbofcli.

Corn: Joachims van den Berghe.
Cornelis van Ypelaer.

Godert Boghe.

Joofl Cornelis Godertfz,

Gheryt Havefmans.

1567. i5<5S.

Cecontinneert.

1569.

Henrick Wiltens.

Herman Peter Hagaerts,

Cornelis van den Berge.

Cornelis van Ypelaer.

Jan Peterfz van Baerle.

Geerit Cornelifz HavermaüS.
Symon Jacob Betts.

Godert



VAN BREDA. //. Boek. VIL HcofiftuL 2:3

Godert Cornelis Cheuszone.

Ileynrick Janfz van Meer.

Jan" Adriaenü Tyngiecer.

1570-

GecontiMueert,

1571-

Cornelis Godert Cheeus.

Peter Heynricx van Baerle.

Cornelis van den Berge.

Geerit Cornelis Havermans.

Cornelis van Ypelaer.

Heynrick Janfz van Meer.

Jan Adriaenfz ïyngieter.

Jan Peterfz van Baerle.

Claes Cornelis Claeflen.

Huybrecht Jan Roovers.

1572.

Cornelis Godert Cheeus.

Peter Henricx van Baerle.

Cornelis van den Berghe.

Cornelis van Ypelaer.

Henrick Janfz van Meer.

Jan Adriaenfz Tyngieter.

Cornelis Peterfz van Baerle.

Merten Beens.

Jan Cornelis Cheeus.

Adriaen in den Keyfer.

1573-

Cornelis van den Berghe.

Cornelis van Ypelaer.

Henrick Janfz van Meer.

Jan Adriaenfz Tyngieter.

Merten Beens.

Adriaen in den Keyfer.

Cornelis Claas Jan Mertens.

Jan Geraertfz van Baerle.

Wynant Joris van Bernagien.

Jan Godfchalckz van Megen.

1574.

Godert Cheeus.

Cornelis van Ypelaer.

Henrick Janfz van Meer.
Merten Frans Beens.

Jan Gerritz van Baerle.

Jan Godfchalckx van Megen.
Mattheus Mattheufz , in den Biekorf,

Adriaen Joris.

Jan Gerritsfoon van Merwyck.
Joachim Godertfe Vieraecke.

Godert Cornelis Cheeus.
Cornelis van Ypelaer.

Merten Beens.

Jan Gerritfz van Baerle.

Jan van Megen.
Godert Boghe.

Cornelis Peterfz van Baerle.

Jan Cornelis Cheeus.

Heymerick Adr. Heymericks.
Willem Jan Roovers.

I57<^-

Godert Cornelis Cheeus.

Cornelis Gerritfz van Baerle.

Boudewyn van der Myl.

Jan Adriaenfz Tingieter.

Merten Beens*

Jan van Megen.
Godert Boghe.
Willem Jan Roovers.
Gielis de Bonte.

Cornelis Hendrick Biekens.

1577.

Henrick Wiltens.

Cornelis Gerritfz van Baerle.

Boudewyn van der Myl.

Jan Adriaenfz Tingieter.

Merten Frans Beens.

Jan van Megen.
Willem Jan Roovers.

Cornelis Henrick Byekens.

Anthonis Frans Anthonifz.

Jan Mateufz de Wilde.

1578.

Henrick Wiltens.

Jooft Cornelis Godertfz.

Jan van Baerle.

Boudewyn van der Myl.

Jan Adriaenfz Tingieter,

Anthonis Frans Anthonifz

Jan Mateufz de Wilde.

Willem Jafpaer Wiltens.

Chriftiaen Back Fransfoon.

Cornelis Willem Beens.

Ï579'

Henrick Wiltens.

Cornelis Gerritfz van Baerle.

Jan Mertenfz de Wilde.

;

Willem Jafpaers.

I Rochus Keyen.
Anthonis Franfz.

. Corfliaen Back.

Cornelis Michietfe, Caesverkoper.
' Matys Wouterfz.

j.
Merten Beens.

li 3 Ï580.
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1580.

Cornelis Wachmans.
Jooft Cornelifz.

Henrick Wiltens.

Mr. Cornelis Buyfen.

Rochus Keyeh.
Cornelis Janfz van Dongen.

Jan Cornelis Cheeus.

Cornelis Michielfz.

Willem Godertfz , Zeepfieder.

Matys Wouter Bemonts.

1581.

Godert van Luchtenberch.

Heymerick Adr: Heymericx.

Jan de Wilde.

Cornelis Janfz van Dongen.
Henrick Michielfz van den Put.

Jan Geraertfz van Baerle.

Willem Godertfz.

Jan Cornelis Cheeus.

Matys Wouter Bemonts.

Symon Wygaiis.

1582.

Jan van Baerle.

Heymerick Adr: Heymericx.

Jan Gerritfz van Baerle.

Jan Maeflen van Megen.
Jan van Mervyyck.
Peter van Alfen.

Anthonis Geert Jacobfz.

Adriaen Anthonifz.

Mr. Sebrecht de Graeuw.
Mr. Jan Montens.

1583-

Godert Cornelis Cheeus.

Jan van Baerle.

Heymerick Adr: Heymericx.
Mr. Godert Roelants.

Jan Maarcenfz de Wilde.
Peter van Alfen.

Anthonis Godert Jacopfz.

Jan Gerritfz van Baerle.

Jan Maefs van Megen.
Jan van Merwyck.

1584.

Godert Cheeus.
Jan van Baerle.

Heymerick Adr: Heymericx.
Peter van den Broecke.
Jan van Oflayen.

Jan Maefz van Megen.

Jan Gheryts van Baerle.

Ivlarten Beens.

Pieter Fraey.

Anthonis Godert Jacobfz.

1585.

Godert Cheeus.

Jan van Baerle.

Heymerici-: Adr: Heymericx.
Jan Marcelifz.

Jan van Oftaeyen.

Dirck van Giffen.

Mr. Sebrecht Grauwen.
Jan Gerritfz van Baerle.

Merten Beens.

Adriaen Anthonifz.

1586.

Jan Peters van Baerle.

Godert Cheeus.

Jan van Oftaeyen.
Dierick van Giffen.

Adriaen Anthonifz.

Peter van den Broecke.
Merten Beens,

Mr. Jan Montens.
Mr. Sebrecht de Grauwen.
Jan Geritfz van Baerle.

1587.

Jan Cornelis Cheeus.

Jan Jan Marcelifz.

Jan van Oftaeyen.

Peter van den Broecke.
Mr. Jan Montens.
Peter Fraey.

Adriaen Anthonifz.

Marten Beens.

Jan Gerritfz van Baerle.

Dyerick van Giffen.

1588.

Jan Cornelis Cheeus.

Jan Jan Marcelifz.

Jan van Oftaeyen.

Peter van den Broeck.
Mr. Sebrecht 's Graeuwen
Adriaen Anthoniiz.

Heymerick Adr: Heymericx.
Peter van Alphen.
Merten Beens.

Jan Gerritfz van Baerle.

1589-

Jan Peterfz van Baerle.

Jan Cornelis Cheeus.

Heyme-
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Heymerick Adr: Heyraericx.

Aariaen Anchonifz.

r.Ir. Sebrechc 's Graeuvven. -

jan van Ültayen,

Bierten Frans Beens.

Jan Geertfcn van Baerle.

Mr. Dierick Waeghmans.
Cornelis van Cecers- .

1590.

Gregorius Buyfen.

Heymenck Adr: Heyraericx.

Mr. Sebrecht 's Graeuwen.
Adriaen Anthonifz.

Pieter van Alphen.

Meerten Frans Beens.

Jan Gerritfz van Baerie.

Jan van Oftaeyen.

Cornelis van Ceters.

Jacob Marcelis van Deurne.

1591.

Heymerick Adr: Heymericx.

Jan Cheeus. .:

Peter van den Broeck.

Cornelis Gerritfz van Baerle.

Merten Frans Beens.

Jan Gerritfz van Merwyck.
Adriaen Anthonifz.

Adriaen Frans Beens.

Cornelis van Ceters.

Job Wynants.

1592.
J

Peter Hoeveuaers.

Willem Janfz.

Henrick van der Hagen.
Mr. Henrick Vogelfarick.

Cornelis van Ceters.

Matthys Wouters.

Jacob Abrahams Brouwer.
Mr. Marcelis van den Corput.'

Jan Feltens de Ginter.

Job Wynants. ^^..r..;? ^^^^

Heymerick Adr: Heyojef^^^ ,

Jan Marcelis.
.r'-'-'i r

Jan de Loecker.
Mr. Henrick Vogelfanp^;i--i::r,:,

Peter Hoeveners. -H ulj 'rr

Willem Janfz. "
^Sln^ï

Dingman van der Locht;,' ^'^j[ [ g[]

Job Wynants van Ruth. '.^fiiion'

Mr. Marcelis van dea Cérput.
Peter Snellen. - ,

• 1594-

Jan van Sorgen.
Peter Hoeveners.
Willem Janfz van Giffen.

Cornelis van Ceters.

Mr. Henrick Vogelfanck.

Job Wynants.
Dingman van der Locht.
Mr. Marcelis vaü den Corput.
Peter Snellen.

Cornelis Fraey.

GefóKimieert.

1596.

Jan Cheeus.
Willem Janfz van Giffen.

Mr. Philips Wachmans.
Cornelis van Ceters.

Job Wynants.
Dingman van der Locht,
Mr. Marcelis van den Corput.
Matthys Wouter £enionts.

Jan Matthys Dyrven.
Godert Peterfz.

. ^597-

Jan Cheeus.

Jan de Loecker.
Willem Janfz van Giffen.

Cornelis van Ceters.

Jan Matthys Dyrven.
Matthys Wouter Bemonts.
Mr. Marcelis van den Corput. '-

Jacob Wachmans. _ _

'

Willem Beens. 'i'''-'^

Joris Wynants.
.•.-rbltnr-tff n^j

•i- 1598. ?"!rTr,mf'

Jan Cheeus.

Cornelis van Ceters.

Jan Matthys Dyrven.
Jacob Wachmans; .guï^siD ' '

Jan de Loecker. .

"
•

"

Cornelis Abrah^jTiif

Willem Janfz 'vm GiScn^-^jj^^y j^yj;
Mr. Arnout van Sónlt.

Jan Brantfchat. .. ..- _

Jan Marcelis van iJen Corput.

1599-

Gecontinnfert.

. -71 f'. V &!

Mr. Henrick Montens.

Jan de Loeck-gc,

I

Mr.
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Mr. Henrick Vogelfanck.

Philips Wachmans.
Cornelis van Ceters.

Joris Wynants.
Willem Beens.

facob Wachmans.
tan Matthys DyrvenJ

Jan van Put.

i6ot.

Tan de Loecker.

Philips Wachmans,
Dingman van der Locht.

Jan Brantfchat.

Job Wynants van Ruth.

Jan Matthys Dyrven.
Jacob Wachmans.
Jacob Abrahams, Brouvp'er.

Franchoys Backx.
Roelof Backx.

1602.

Cecmtinueert.

1Ö03.

Job Wynants van Ruth.

Jacob Marcelifz van Deurne.
Dingman van der Lochc.

Philips Wachmans.
Jan Brantfchat.

Jacob Wachmans. ,

Willem Beens.

Roelof Backx.

Peter Schuyfhil.

Jan van de Putte.

1604.

Jan Brantfchat.

Job Wynants van Ruth.:

Roelof Backx.
Willem Beens.

Philips Wachmans.
Peter Willemfz Schuyfhil,

Jan Cheeus.

Jan Matthys Dyrven.
Goofen Wynants van Bernagieni
Peter van Lanfchot.

.

Jan Cheeus.
Cornelis van Ceters.
Philips Wachmans.
Dingman van der LochC.
Job Wynants van Ruth.
Willem Beens.

Mr. Henrick Vogelfanci;,

Jan Matthys Dyrven.
Peter Schuyfhil.

Peter van Lanfchot.

i(5oö.

Gecontinueerf.

1(507.

Tan Cheeus.

Jan Brantfchat.

Dingman van der Locht.

Jan Matthys Dyrven.

Job Wynants van Ruth.
Peter Schuyfhil.

Jan Marcelifz van Sorgen.
Mr. Arnoult van Sonft.

Adr: Anthonifz de Haen.
Claes Aertfz Vermeien.

i<5o8.

Tan Brantfchat.

Job Wynants van Ruth.
Peter Schuyfhil.

Adr: Anthonifz de Haen.
Claes Aertfz Vermolen.
Govaert Peter Boudev^yns.

Willem Beens.

Peter Lanfchot.

Pauwels Huybrechts.

Jacob Boghe.

1Ö09.

Gecsntinueert.

161 o.

Govaert Peter Boudewyns.

Job van Ruth.

Jan Brantfchats.

Roelof Backx.
Peter Schuyfhil.

Adriaen de Haen.
Claes Aertfz.

Pauwels Huybrechts.

Jacob Boghe.

Bartholomeus Snellen.

Govaert Peter Boudewyns.

Job van Ruth.
Roelof Backx.
Peter Schuyfhil.

Adriaen de Haen.
Claas Aertfz.

Pauwels Huybrechts.

Jacob Boghe.
Bartholomeus Snellen.

Jan Feiten de Gintere,

16124
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1612.

Johan de Loecker.

l^ecer van Lanfchot.

Mr. Willem Hanecops.

Johan Verhoeven.
Mr. Michiel Michielfz.

Goris van der Wien.
Willem Matthyfz.

ChrillofFel van Campen.
Pauwels Bafliaanfz.

Pauwels Huybrechc BeenSi

1613.

Johan Brantfchat.

Mr. Johan Gofuinius.

Peter van Lanfchot.

Claes Aertfz Vermolen.
Peter Willerafz Schuyfhil.

Jan Feiten de Gintere.

Bartholoraeus Snellen.

Mr. Michiel Michielfz.

Pauwels Baftiaanfz.

Pauwels Huyb'. Beens.

.i(5i4.

Jan Brantfchat.

Peter van Lanfchot.

Nicolaes x'\ertfz.

Peter Schuyfhil.

Mr. Michiel Michielfz.

Jan Feken de Gintere.

Pauv.'cis Baftiaanfz.

Pauwels Huyb^ Beens.

Jan Peterfz Verhoeven.
Philips van Sonfl.

1615.

Mr. Jan Gofuinus.

Jacob Boghe.

Jan Brantfchat.

Peter van Lanfchot.

Nicolaes Aertfz.

Jacob Wachmans.
Peter Schuyfhil.

Jan Feiten de Gintere,

Willem Huyb^ Beens.

Jacob Goris Dirven.

1616.

Gtcontinueert.

1617.

Mr. Jan Gofuinus.

Jacob Boghe.
Peter 'Schuyfhil.

Jacob Goris Dyrven.

Jan Feiten de Gintere.

Mr. Willem Hanecop.
Roelof Backx.

Jan Verhoeven.
Philips van Sonfl.

Huybrecht de Wyfe.

1618.

Gecontinueerd

1619.

Roelof Bacx.

Peter van Lanfchot.

Pauwels HuybrechtSi

Jan Verhoeven.
Mr. Willem Hanecops.
Jan Feiten de Gintere.

Philips van Sonil.

Chrifloffel van Campen.
Jan Willemfz van de Raeck.
Huybrecht de Wyfe.

1620.

Mr. Jan Gofuinus.

Pauwels Huybrechts.
Roelof Bacx.

Jan Feiten de Gintere.

Chrifloffel van Campen.
Philips van Sonfl.

Huybrecht de Wyfe.
Jan Willemfz van de Raeck.
Jan Brantfchats.

Willem Huybrecht Beens.

1021, l522.

Gecontinueert.

1623.

Mr. Jan Gofuinus.

Pauwels Huybrechts.

Roelof Bacx.

Chrifloffel van Campen.
Philips van Sonfl.

Huybrecht de Wyfe.

Jan Willemfz van de Raeck.
Willem Huyb'. Beens.

Adriaen Janfz van den Berg.

Jan Brantfchats.

1624.

Mr. Jan Gofuinus.

Roelof Bacx.
Chrifloffel van Campen.
Philips van Sonfl.

Kk Huy-
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Huybrecht de Wyfe.

Jan van de Raeck.
Willem Huyb'. Beens.

Adr: Janfz van den Bergh.

Michiel Ryers.

Peter Willemfz Schuyfhil.

1625.

Auguftyn Henrick Wils.

Jan Jooflen de Bruyne.

Mr. Gerard van den Broeck.

Mr. Arnouc Janfz van Loon.
Henrick Antonis Wyflens.

Huyb''. Cornelis Spronck.

Adriaen van Geelcom.
Mareen Gysb^ Stickers.

Jan Henrick Janfz.

Corn: Peter Goosfens van Gilfe.

1626.

Mr. Gerard van den Broeck.

Auguilyn Henr: Wils.

Henr: Antonis WifFems.

Mr. Arnout Janfz van Loon.
Marten Gysb'. Stickers.

Huyb^ Cornelis Sprong.

Jan Jooflen de Bruyn.

Mr. Gysbrecht Eelkens.

Jan van der Bieftraten.

Jan Cornelis Hulshouts.

1627.

Cecontinueert.

1628.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Peter van den Broeck.

Mr. Jan van Ceters.

Gerard van Arendonk.
Cornelis Hulshouts.

Adriaen van Gelcom.
Mr. Aert van Loon.
Mr. Gysbrecht Eelkens.

Jan van der Bieftraten.

Jan Cornelis Hulshouts.

1629.

Dingman van der Locht.
Mr. Arnout van Sonfl.

Dr. Godefroy van den Broeck.
Pe'er van den Broeck.
Mr. Jan van Ceters.
Adriaen van Gelcom.
Mr. J(jnan Coois.

Mr. Gysbrecht Eelkens.

Jan Jooflen de Bruyne.
Gheleyn Popta.

1630.

Dingeman van der Locht.
Johan van Putte.

Peter van den Btoeck.

Adriaen van Gelcom.
Cornelis Hulshout.

Mr. Johan Cools.

Jan Aertfz Rietmakers.

Jan Cornelis Hulshouts.

Mr. Johan Cools, Aart van Loon.
Godefroy Janfz van den Broeck.

1631.

Dr. Godefroy van den Broeck.
Mr. Peter van Hegelfom.
Huybrecht Sprongh.
Mr. Geraert van den Broeck.
Cornelis Hulshouts.

Jan Aertfz Rietmakers.

Jan Cornelis Hulshouts.

Mr. Aert van Loon.
Godevaert van den Broeck Janfz.

Jan Jooflen de Bruyn.

1632.

Johan van Putte.

Mr. Adriaen van Ryen.
Mr. Adr: van den Broeck.
Mr. Johan Cools.

Mr. Martinus de Werimont.
Dominicus van den Leemputte.
Cornelis Hulshouts.

Jan Hulshouts.

Jan Aertfz Rietmakers.
Mr. Aert van Loon.

iö33. •

Dr. Godefroy van den Broeck.
Johan van Putte.

Mr. Adriaen van Ryen.
Mr. Johan Cools.

Cornehs Hulshouts.

Jan Aartfz Rietmakers.
Mr. Gysbrecht Eelkens.
Mr. Aert van Loon.
Godefroy Janfz van den Broeck.
Jan Cornehs Hulshouts.

1634.

Mr. Adriaen van Ryen.
Mr. Johan Cools
Mr. Martinus de Weermondt.
Johan Jooflen de Bruyn.
Dr. Junan Mo. tens.

Jan Cornelis Plulshout.

Jan Aertfz Rietmakers.

Mr.
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Mr. Gysbrecht Eelkens.

Mr. Aert van Loon.

Godefroy Janfz van den Broeck.

1Ö35.

Gecontinaeert.

163Ö.

Mr. Adriaen van Ryen.
Dr. Godefroy van den Broeck.

Mr. Johan Cools.

Cornelis Hulshouts.

Huybrecht Spvongh.

Jan Cornelis Hulshouts.

Pauwels van Veltwyck.
Godefroy van den Broeck.

Willem Domis.

Jan Cornelis Joris.

1637..

Mr. Adriaen van Ryen.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Mr. Anthony Lips.

Mr. Aart van Loon.
Mr. Martinus de Weermont.
Cornelis Hulshouts.

Jan Cornelis Hulshouts.

Anthony WifTems,

Willem Domis.

Jan Cornelis Joris.

1638.

Jan van Landfchot.

Willem van Stryp.

Michiel Ryers.

Cornelis van den Kieboom.
Daem Janfz.

Roelant Jacobs.

Jacob Jan Goris Dirven.
Dingeman Beens.

Joris Beens.

Jan Cornelifz van Wie.

1639.

Gecontinueerf.

1640.

Willem van Stryp.

Michiel Ryers.

Cornelis van den Kieboom.
Adr: Janfz van Tongerloo.
Marten Corn: Spierincx.

Abraham Kegelaers.

Jan van Bergen.

Huyb^ Henricx de Wyfe.
Jan Anthonifz Kick.

Seballiaen Willemfz.

/A Boek. ril. Hooftfiuk. 4^^

1641.

Gecont'mueerti,

1642.

Willem van Stryp.

Michiel Ryers.

Marten Cornelis Spieringh.

Abraliam Kegelaers.

Huyb'. Henricx de Wyfe.
Sebaftiaen Willeimfz.

Cornelis Peter Raus.

Gerard van Campen.
Cornelis van den Kieboom.

Anthonis Corn: Cnollaerts.

1643.

Willem van Stryp*

Michiel Ryers.

Cornelis van den Kieboom.
Marten Corn: Spierincx.

Abraham Kegelaers.

Huyb'. Henricx de Wyfe.
Sebaftiaen Willemfz.

Cornelis Peter Raus.

Gerard van Campen.
Antonis Corn: Cnollaerts.

i'544.

Willem van Stryp.

Michiel Ryers.

Cornelis van den Kieboom,
Abraham Kegelaers.

Huyb'. Henricx de Wyfe.
Sebaftiaen Willemfz.

Corn: Peter Raus.

Geraert van Campen.
Anthonis Corn: Cnollaerts.

Jan Anthonifz Kick.

1645.

Gerard de Wyfe.
Cornelis van den Kieboom.
Abraham Kegelaers.

Sebaftiaen Willemfz.

Gerard van Campen.
Cornelis Peter Raus.

Anthony Cnollaerts.

Jan Anthonifz Kick.

Hendrick Jooften.

Jan Goris van der Wien.

1646.

Hendrick Jooften.

Jan Goris van der Wien.
Abraham Kegelaer.

Jan Anthonifz Kick.
Kk 2 Cot'
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Cornelis Peter Raus.

Gerard van Campen.
Anthonis Cno'iaerts.

Cornelis van Erffrenten.

Adriaen Drinckvelt.

Heiirick van Berlicom.

1647.

Hendrick Jooften.

Jan Goris van der Wieu".

Abraham Kegelaers.

Gerard van Campen.
Anthonis Cnollaerts.

Adriaen Drinckvelt.

Cornelis van Erfrenten.

Hendrick van Berlicom.

Anthonis van der Noot,

Andries Buyfen.

1048.

Jan Gorifz van der Wien.
Abraham Kegelaers.

Anthonj^ Knollaerts.

Adriaen Drinckvelt.

Cornelis van Erfrenten.

Hendrick van Berlicom.

Andries Buyfen.

Jan Adriaenfz van Bergen,

Cornelis Bouart.

Anthonis van der Noot.

1649.

Gofuinus van Bernagien.

Abraham Kegelaers.

Anthony Knollaerts.

Cornelis van Erfrenten.

Hendrick van Berlicom.

Andries Buyfen.

Anthony van der Noot.
Cornelis Bouart.

Willem Lips.

Peter Leyten.

Cornelis van Erfrenten.

Andries Buyfen.

Cornelis Bouart.

Willem Lips.

Geraert van Campen.
Jan Willemfz Peys.

Jan Laureys Spyckers.
Willem van Gcndt.
Mactheus Rlichieifz Smits.

Pieter Adam Leyten.

1651, 1652.

Gecontinuetrt.

1653.

Mr. Willem Stryp.

Corn: Michielfz van Erfrenten.

Adriaen Buyfen.

Cornelis Bouaert.

Willem Lips.

Peter Adam Leyten.
Gerard van Campen.
Jan Willerafz Peys.

Willem van Gent.

Mattheus Michielfz Smits.

1654.

Corn: Michielfz van Erfrenten.
Andries Buyfen.
Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Gerai'd van Campen.
Jan Willemfz Peys.

Willem van Gent.

Jan Willemfz van Bergen.
Johan Ryers.

Abraham Kegelaers.

Andries Buyfen.
Cornelis Bouaerts.

Jan Willemfz Peys.
Willem van Gent.

Jan Willemfz van Bergen.
Johan Ryers.

Abraham Kegelaers.
Mr. Jacob van Bergen.
Johan van Alphen.
Peter van der Wien.

Michiel Ryers.
Antony van der Noot.
Andries Buyfen.
Cornelis Bouaerts.

Jan Willemfz Peys.
Willem van Gent.
Mr. Jacob van Bergen.
Johan van Alphen.
Peter van der Wyen.
Adriaen van Drinckvelt.

^657

'

Johan Buycx.
Anthony van der Noot.
Andries Buyfen.

Adriaen
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Adriaen Drinckvelt.

Cornelis Bouaerts.

Jan Willerafz Peys.

Willem van Gent,

Mr. Jacob van Bergen,
Pieter van der Wien.
Jacob van Vechelen.

1658.

INIr. Gofuin van Bernagien.

Jan Ryers.

Willeni Lips.

Anthony van der Noot.
Andries Buyfen.

Adriaen Drinckvelt.

Jan Willemfz Peys.

Pieter van der Wien.
Jacob van Vechelen.

iVIr. Jacob van Bergen-

1559.

Mr. Gofuin van Bernagien,

Anthony van der Noot.
Andries Buyfen.

Adriaen Drinckvelt.

Willem Lips.

Johan Rycrs.

Mr. Jacob van Bergend

Jacob van Vechelen.

Damis Janfz.

Anthony Knollaerts.

1660,

Gecontinueert,

1661.

Anthony van der Noot.

Anthony Knollaerts.

Andries Buyfen.

Adriaen Drinckvelt.

Willem Lips.

Mr. Jacob van Bergen.

Cornelis van Erfrenten.

Abraham Kegelaers.

Cornelis Bouacrts.

Johan DamiiTe.

l652, 166'^.

Gecontinueert,

1664..

Hendrick van Berlicum.

Anthony van der Noot.
Anthony Knollaerts.

Cornelis van Erfrenten,

I Adriaen Drinckvelt.
' Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Mr. Jacob van Bergen.

Johan van Alphen.

Johan Battüta de Leerfe*

Johan van Alphen.
Anthony Knollaerts.

Cornelis van Erfrentené

Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Mr. Jacob van Bergen.

Johan Batt; de Leerfe.

Mr. Cornelis Damifle.

Johan Roelants.

Pieter Govert Puttinghs.

ï666, 16074

Gecontinueert.

1668.

Johan van Alphen.

Anthony Knollaerts.

Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Mr. Jacob van Bergen.

Johan Batt: de Leerfe.

Mr. Cornelis Damifle.

Johan Roelants.

Pieter Govert Puttings.

Adriaen Beens.

1669,

Johan van Alphen.

Anthony Knollaerts.

Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Mr. Jacob van Bergen.

Johan Battifla de Leerfe,

Mr. Cornelis Damifle.

Adriaen Beens.

Anthony van der Noot.

Cornelis van Erfrenten.

1670.

Anthony van der Noot.

Johan van Alphen.

Anthoni Knollaerts.

Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Mr. Jacob van Bergen.

Jan Batt: de Leerfe.

Mr. Cornelis Damifle.

Cornelis van Erfrenten.

Mr. Jacob Knaap.

Kk3 ï6jU
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1671.

Anthony van der Noot.

Johan van Alphen.

Anthony Knollaerts.

Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Johan Batt: de Leerfe.

Mr. Cornelis Damifle.

Mr. Jacob Knaap.
Willem van Gent.

Pieter Rauws.

1672.

Anthony van der Noot.
Anthony Knollaerts.

Cornelis Bouaerts.

Willem Lips.

Johan Batt: de Leerfe.

Mr. Cornelis Damifle

.

Willem van Gent.

Pieter Rauws.
Cornelis van Erfrenten.

Johan van Bergen.

1673.

Anthony van der Noot.
Anthony Knollaerts.

Cornelis van Erfrenten.

Cornelis Bouaerts.

Mr. Cornelis Damifl'e.

Willem van Gent.
Pieter Rauws.
Dr. ChriftofFel van Campen.
Adriaen Vereyck.
Johan Vertholen.

1674.

Gecontinueert.

1675.

Anthony Knollaerts.

Willem van Gent.
Mr. Cornelis Damifle.
Pieter Rauws.
Dr. Chrifl:ofl^el van Campen.
Johan Vertholen.

Johan van Erfrenten.
Pieter Beens.
Cornelis Vereyck.
Govaert Veddens.

167ÖL

Anthony Knollaerts.
Paulus Snellen.

Willem van Gent.

Johan van Alphen.

Dr. Chrifl;offel van Campen.
Pieter Beens.

Johan Vertholen.

Govert Veddens.

Johan van Erfrenten.

Pieter Rauws.

1677.

Anthony Knollaerts.

Johan Vertholen.

Johan van Erfrenten.

Govert Veddens.

Paulus Snellen.

Johan Schouwen.
Cornelis van Rotterdam,

Hendrick Damifle.

Dr. Govert van Alphen.

Adriaen van Overvelt.

1678.

Anthony Knollaerts.

Govert Veddens.

Johan Schouwen.
Cornelis van Rotterdam.
Hendrick Damifle.

Dr. Govert van Alphen,
Adriaen van Overvelt.

Cornelis van Aertfen.

Hendrick Buyfen.

Chrifloffel Hanecop.

1079.

Anthony Knollaerts.

Johan Vertholen.

Govert Veddens.
Johan Schouwen.
Cornelis van Rotterdam.
Adriaen van Overvelt.

Dr. Govert van Alphen.
Hendrick Buyfen.

Chrifliofi'el Hanecops.
Mr. Johan Petrus van Bergen.

1680.

Johan van Erfrenten.

Johfen Vertholen.

Johan Schouwen.
Dr. Govert van Alphen.
Cornelis van Rotterdam.
Hendrick Buyfen.

Chrifloffel Hanecops.
Mr. Johan Petrus van Bergen.
Mr. Jacob Martini.

Hendrick Karaerlingh.

i(S8i.
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1681.

Willem van Gent.

Johan van Erfrenten.

Johan Vertholen.

Johan Schouwen.
Cornelis van Rotterdam.
Dr. Gover t van Alphen.
ChriflofFel Hanecops.
Mr. Johan Petrus van Bergen.

Mr. Jacob Martini.

Hendrick Kamerlingh.

1682.

Johan van Erfrenten.

Johan Vertholen.

Johan Schouwen.
Cornelis van Rotterdam.

Dr. Govert van Alphen.

Mr. Johan Petrus van Bergen.

Mr. Jacob Martini.

Hendrick Kamerlingh.

Adriaen Vereyck.

Willem van Erp.

1683.

Pieter Beens.

Adriaen Vereyck.

Johan Vertholen.

Johan Schouwen.
Cornelis van Rotterdam.

Dr. Govert van Alphen.
Willem van Erp.

Govert Veddens.
Jeremias van Loon.

Jacobus van Vechelen.

1684.

Pieter Beens.

Adriaen Vereyck.
Govert Veddens.

Johan Schouwen.
Cornelis van Rotterdam.
Dr. Govert van Alphen.
Willem van Erp.

Jeremias van Loon.

Jacobus van Vechelen.

Wouter van Ryckevorfel.

1685.

Willem van Gent.

Govert Veddens.
Cornelis van Rotterdam.
Mr. Jacob Martini.

Willem van trp.

Jeremias van Loon.

Jacobus van Vechelen.

Wouter van Ryckevorflèl»

Nicolaes Knollaerts.

Roeland Roelants.

1(58(5.

Willem van Gent.

Cornelis van Rotterdam.
Mr. Jacob Martini.

Hendrick Kamerlingh.
Willem van Erp
Jeremias van Loon.
Jacobus van Vechelen.
Wouter van Ryckevorfel.

Nicolaes Knollaerts.

Roeland Roelants.

1687-

Willem van Gent.

Adriaen Vereyck.
Corn: van Rotterdam.

Mr. Jacob Martini.

Jeremias van Loon.

Jacobus van Vechelen.

Wouter van Ryckevorfel,

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.

Willem Provo.

1688.

Willem van Gent.

Adriaen Vereyck. '

Mr. Jacob Martini.

Jacob van Vechelen.

Wouter van Ryckevorfel.

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.

Paulus van Heufden.
Leendert van Erfrenten.

Johan Meermans.

1689.

Johan van Erfrenten.

Adriaen Vereyck.
Mr. Jacob Martini.

Jacob van Vechelen.

Wouter van Ryckevojrfel.

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.

Johan Meermans.
Mr. Arnoldus Swaens,

Johan Vertholen.

1690.

Pieter Rauws.
Adriaen Vereyck.
Mr. Jacob Martini.

Jacob van Vechelen,
JohaiX
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Johan van der Hult.

Nicolaes Knollaerc.

Mr. Adriaen van Bergen.

Jchan Meermans.

Mr. Arnoldus Swaens.

Johan Vertholen.

1691.

Pieter Beens.

Adriaen Vereyck
Jaco'o van Vechelen.

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.

Johan Vertholen.

Johan Meermans.

Johan van der Hult.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

Cornelis van Eyll.

1692.

Pieter Rauws.
Adriaen Vereyck.

Jacob van Vechelen.

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.

Johan Meermans.
Johan van der Hult.

Mr. Sebaltiaen de Leerfe.

Cornelis van Eyll.

Dr. Lambert Bernard Noortberg.

1693.

Pieter Rauws.
Adriaen Vereyck.

Jacob van Vechelen.

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.

Johan Meermans.

Johan van der Huk.
Mr. Sebaltiaen de Leerfe.

Cornelis van Eyll.

Jacobus van Erfrenten.

1694.

Dr. Chrïfloffel van Campen.
Adriaen Vereyck.

Jacob van Vechelen.

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.

Johan van der Hult.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

CorneUs van Eyll.

Jacobus van Erfrenten.

Jeremias van Loon.

1695.

Cornelis Vereyck.

David Bourife.

Jacob van Vechelen.
Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.
Mr. Arnoldus Swaens.
Hendrick Kamerlingh.

Johan van der Hult.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

Cornelis van Eyll.

1696.

David Bourfle.

Dr. Lamb^ Bern: Noortbergh.
Jacobus van Vechelen.
Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.
Mr. Arnoldus Swaens.
Johan van der Hult.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

Johan Meermans.
Cornelis van Eyll.

1697.

David Bourfle.

Dr. Lamb'. Bern: Noortbergh.
Jacob van Vechelen.
Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.
Johan van der Hult.

Johan Meermans.
Jacobus Erfrenten.

Cornelis van Eyll.

Franjois Beens.

1698.

Gecontinueert.

1699-

David Bourffe.

Dr. Lamb'. Bern: Noortbergh.
Jacob van Vechelen.

Nicolaes Knollaerts.

Mr. Adriaen van Bergen.
Mr. Arnoldus Swaens.
Johan Vertholen.

Johan Meermans.
Cornelis van Eyll.

Franjois Beens.

1700.

David Bourfle.

Johan Heeren.

Jacob van Vechelen.

Johan Vertholen.

Jeremias van Loon.
Mr. Adriaen van Bergen.

Johan
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Johan Meermans.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

Cornelis van Eyll.

Frangois Beens.

1701.

David BourfTe.

Johan Heercn.

Johan Vertholen.

Jacob van Vechelen.

Jeremias van Loon.

Mr. Adriaen van Bergen.

Johan Meermans.
Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

Franjois Beens.

Mr. Johao van Bergen.

1702.

David BourlTe.

Johan Heeren.

Johan Vercolen.

Mr Adriaen van Bergen.

Johan Meermans.
Mr Sebaftiaen de Leerfe.

franjois Beens.

Mr. Johan van Bergen.

Mr. Willem Snellen.

Dr. Philip Willem Croyzé.

Ï703-

David Bourffe.

Nicolaes Knollaerts.

Cornelis van Rotterdam.

Johan Vertolen.

Mr. Adriaen van Bergen.

Mr. Sebaftiaen de Leerfe.

Johan van der Hult.

Mr. Johan van Bergen.

Adriaen Waelwyck.
Mattheus Smits.

. 1704-

Gecontinueert.

1705-

David BourfTe.

Nicolaes Knollaerts.

Cornelis van Roccerdam.

Johan Vertolen.

Mr. Adriaen van Bergen.

Mr. Johan van Bergen.

Adriaen Waelw^xk.
Mattheus Smits.

Steven Vcreyck.
Steven Fiers.

1705.

David BourfTe.

Nicolaes Knollaerts.

Cornelis van Rotterdam.
Johan Vertolen.

Mr. Adriaen van Bergen.
Adriaen Waehvyck.
Mattheus Smits.

Steven Vereyck.
Cornelis van der Hult.

Johan Hagens.

1707.

David BourfTe.

Nicolaes Knollaerts.

Cornelis van Rotterdam.
Mr. Adriaen van Bergen.
Adri'-ien Waelwyck.
Mattheus Smits.

Steven Vereyck.
Johan Hagens.

Cornelis van der Huk.
Sebaftiaen Roelants.

1708.

Nicolaes Knollaerts.

Cornelis van Rotterdam.
Mr. Adriaen van Bergen.

Adriaen Waelwyck.
Mattheus Smits.

Steven Vereyck.
Johan Hagens.
Cornelis van der Hult.

Sebaftiaen Roelants.

Cornelis Couwenbergh,

1709-1711.

Gecontinmert.

1712.

Nicolaes Knollaerts.

Cornelis van Rotterdam,
Mr. Adriaen van Bergen.

Adriaen Waelwyck.
Mattheus Smits.

Steven Vereyck.
Johan Hagens.
Cornelis van der Hult.

Cornelis Couwenbergh.
Cornelis van Gent.

1713-

Nicolaes Knollaerts.

Cornelis van Rotterdam.

Mr. Adriaen van Bergen.
LI Adriaen
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Adriaen Waelwyck.
Matrheus Smits.

Steven Vereyck.

Johan Hagens.

Cornelis Couwenbergh.

Cornelis van Gent.

Johan van Wasbeeck.

1714. 1715-

Gecontinueert.

1716.S

Mr. Adriaen van Bergen.

Adriaen Waelwyck.
Mattheus Smits.

Steven Vereyck.

Johan Hagens.

Cornelis Couw^enbergh.

Cornelis van Gent.

Johan van Wasbeeck.

Johan van Riel.

Cornelis Baillet.

1717.

Mr. Adriaen van Bergen.

Mattheus Smits.

Steven Vereyck.
Cornelis Couwenbergh.

Cornelis van Gent.

Johan van Wasbeeck.
Johan van Riel.

Cornelis Baillet.

Leendert Waelwyck.
Servaes Evermans.

1718.

Mr. Adriaen van Bergen.

Mattheus Smits.

Cornelis Couwenbergh

.

Cornelis van Gent.

Johan van Wasbeeck.
Johan van Riel.

Cornelis Baillet.

Leendert Waelwyck.
Servaes Evermans.

Johan Delfziel.

1719-172Ï.

Gecontinueert.

.
1722.

Mr. Adriaen van Bergen.
Mattheus Smits.

Cornelis van Gent.

Johan van Wasbeeck.
Johan van Riel.

Cornelis Baillet.

Leendert Waelvsryck.

Servaes Evermans.

Johan Delfziel.

Hendrick de Meni.

1723-

Mr. Adriaen van Bergen.

Cornelis van Gent.

Johan van Wasbeeck.
Johan van Riel.

Cornelis Baillet.

Leendert Waelwyck.
Servaes Evermans.
Johan Delfziel.

Hendrick de Meni. '

Johan Roelants.

1724.

Mr. Adriaen van Bergen.

Cornelis van Gent.

Johan van Riel.

Cornelis Baillet.

Servaes Evermans.
Johan Delfziel.

Hendrick de Meni.
Johan Roelants.

Mr. Sebafliaen Bernaige.

Cornelis Kamerlingh.

•1725-

Cornelis van Gent.

Johan van Riel.

Servaes Evermans.

Johan Delfziel.

Hendrick de Meni.
Johan Roelants.

Mr. Sebafliaen Bernaige.

Thomas van Alphen.

Adriaen Waelwyck.
Steven Fiers.

172Ö, 1727.

Gecontinueert.

1728.

Cornelis van Gent.

Johan van Riel.

Servaes Evermans.
Johan De !fziel.

Hendrick de Meni.
Johan Roelants.

Thomas van Alphen.
Adnaen Waelwyck.
Steven Fiers.

Dr. Paulus Snellen.

1

1729.
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1729.

Cofneljs van Gent.
Johan van RieL
Johan Delfziel.

Hendrick de Menu
Johan Roelants.

Thomas van Alphen.
Adriaen Waelwyck.
Steven Fiers.

Dr. Paulus Snellen.

Gerard Johan Noortberghi

1730-

Gecontinaeerti

173IJ

Cornelis van Gent.

johan van Riel.

Johan Delfziel.

Hendrick de Meni.

Johan Roelants.

Thomas van Alphen.

Adriaen Waelwyck.
Steven Fiers.

Gerard Johan Noortbergh.
Carel de Swart.

1732-

Cecontinueerti

1733-

Cornelis van Gent.

Johan van Riel.

iohan Delfziel.

iendriek de Meni.
Johan Roelants.

Thomas van Alphen.
Adriaen Waelwyck.
Gerard Johan Noortbefgh.
Carel de Swart.

Johan Jacob van de Laer.

1734'

Cornelis van Gent.

Johan Delfziel.

Hendrick de Meni.
Johan Roelants.

Thomas van Alphen.
Adriaen Waelwyck.
Gerard Johan Noortbergh*
Carel de Swart.

Johan Jacob van de Laer.
Cornelis Gysb^ KnoUaerts.

1735'.

Cornelis van Gent.

Adriaen Waelwyeki

Corn: Gysb'. Knollaerts.

Adriaen van Buerllede.
Cornelis ProvOi

Jan van Gronsvelt.

Jan F. de Bruyn.
Hendrick Vertolen,
Gysbrecht Swaan;
Fransois Le Maire.

173'5.

Cornelis Van Gent, obiit.

Adriaen Waelwyck.
Cornelis Gysb^ Knollaert.

Jan van Gronsvelt.

Jan F. de Bruyn.

Hendrick Vertolen.

Gysbrecht Swaan.
Franjois Le Maire.
Sebaftiaen van Buerftede.
Louis Provo.

Martinus van der Hult , naa de doet van
Corn: van Gent.

1737-

Adriaen Waelwyck.
Jan van Gronsvelt.

Hendrick Vertolen.

Gysbrecht Swaan.

Sebaftiaen van Buerftede.
' Louis Provo.

I

Martinus van der Huk. j

I

Pieter F. de Bruyn.

j

Niklaes Canters.

!
Jacob de Bruyn*

1738.

I

Dr. Philip Willem Croyzc.

Cornelis van der Hult.

Jacob van Vechelen.

Hermannus Stuermari.

Jan van Gronsvelt.

Sebaftiaen van Buerftede.

Louis Provo.

Adriaen van Gherc

Pieter van Rielle.

Govert F. de Bruyn.

i739-

Cornelis van der Hult.

Hermannus Stuerman.
Johan Delfziel.

Johan Roelants,

Geirard Johan Noortbergh.
Sebaftiaen van Buerftede.
Adriaen van Gheit,
Li 2 Pieter
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Gecontinueert.

1742.
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Pieter van Rielle.

Govert F. de Bruyn.

Mr. Philip Jacob Tollius.

1740.

Hermannus Stuerman.

Johan Delfziel.

Johan Roelants.

Gerard Johan Noortbergh.

Adriaen van Buerftede.

Adriaen van Ghert.

Pieter van Rielle.

Govert F. de Bruyn.

Mr. Philip Jacob Tollius.

Baftiaen Konings.

Johan Delfziel.

Gerard Johan Noortbergh.
Adriaan van Buerftede,

Adriaan van Ghert.

Pieter van Rielle.

Govert F. de Bruyn.
Mr. Jacob Tollius.

Baftiaan Konings.

Mattheus van de Laer. •

Jan Moflman.

VIII. HOOFTSTUK.
yan de Weesmeefters en de Weeskamer,

DE Weeskamer , die by Hendrick Graaf van Naflau Heer van Breda , op
den dartienden van Wintermaandt 1535 ,

gemaakt en opgerecht is ,

beftaat uyt drie Weesmeelleren , welke jaarlyks daegs naa 't verzetten der
Wet , voormaels by den Droflaert , de Burgemeefteren en Schepenen ver-
nieuwt of aangehouden wierden , doch die nu te zamen met de Wet door of
van wegen den Heer van Breda worden aangeftelt , en een gezworen Klerck

,

welke voor zyn leven by den Heer wordt verkoren. Deze vergaderen twee-
mael ter weeck , namentlyck op Woensdag en Vrydag ten Stadhuyfe van Breda *

om aldaer alle voorvallende zaecken af te doen.

De Conchierge van 't Stadhuys is gezwore Bode van de Weeskamer, die
op laft der Weesmeefleren gehouden is alle Weten, dagingen en verdere ex-
ploióten te doen.

Wat nu voorts de plicht van de Weesmeefleren , hunnen Klerck en Bode
aangaet , zulks kan genoegzaem gezien wordea uyt het volgende Re-
glement.

Ordonnantie van de Weeskamer der Stadt Breda.

„ Henrick, Grave tot Naflau, Marckgrave tot Senette, Grave van Cat-

,, zenellenboghe , tot Vyanden ende tot S'. Vyt, Heere tot Breda , Dieft,

„ Grimbergen etc: Allen den genen , die defen mynen Brieff en Ordonnan-

,, tie fullen fien oft hooren lefen, Saluyt; Alfoo tot mynder kennifle gecomen

„ is, dat in myn Stadt en Lant van Breda de Weeskinderen, onnofele, fim-

„ pele en andere Perfoneh heurder finnen nyet machtich zynde , ende infgelycks:

„ andere, die onnuttelyck en qualyck heur goeden regeren ende overbrengen,

„ groote fcade ende vermindering in heure goeden geleden hebben , ende dicwils

„ toe aermoede gecomen zyn , overmidts dat die voorfz. perfonen , dewelcke

„ noch hen felven, noch heure goeden nyet en weten te regeren nyet ge-

„ noech verfien en zyn geweeft totte Tutoiren , Voochden oft Curateuren

,

„ die behoorlycken inventaris van heure goeden behoorden gemaeckt te heb-

„ ben , behoorlycke cautie geftelt, ende daer toe eedt gedaen hebbende, om
„ de voorfz. Perforten ende . haere goeden deuchdelyck en ten meeilen oor-

5, baer te regeren ende ,tc .adminiftréren , ende daer van jaerlycb bewys
,

„ Rcec-
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Reeckeninge ende reliqua te doene. Ende alfoo fulclcx meer gebeuren fbu-

de, ten ware by my hier in verfien werde. Soo ifl, dat defen aengefien»

begerende daer inne te remedieren , ende hier op gehadt hebbende advies

,

eerft van dcBurgeftieefteren en Schepenen der Stade Breda, ende daer naer
van de Luyden van mynen Rade, geordonneert ende geftatueert, ordonne-
ren ende llatueren mitsdefen de punclen ende Articulen hier nae volgende.

I.

„ In den Eerflen , dat ick , ende in myne abfentie mynen DrofTaert en de
Luyden van mynen Rade, by advies van de Borgemeefters van Breda, van.

mynentwegen fullen voortaen deputeren ende ordonneren dry difcrete Man-
nen om Weesmeefters ende Oppervoochden van alle Weeskinderen ende
andere Perfonen , die naa de Ordonnantie hier naer befchreven, inTutele,
Voochdye oft Curatele behooren gellelt te worden , welcke Weesmeefters
ick voor die eerfte reyfe geftelt ende geordineert hebbe, te weten Jan van
der Strepen mynen Secretaris, en M''. Jan van Houten ende Roeloff de

Roovere. Ende diefelve ende andere toecomende Weesmeefters fal ick

ende die voorfz. DrofTaert en de Luyden van mynen Rade , by advies als

voore , alty t mogen deftitueren , ende andere daer toe deputeren , aift my
oft hen oorbaerlyck ende goet duncken fal. Welcke Weesmrs. ende Op-
pervoichden fullen tot haren behulpe, ende om eenWeescamere te inftitue-

ren , hebben eenen gefworen Clerck , die de Regifters , Inventariflen , Re-
keningen , A6len , Schriftueren , Sententien ende Brieven van der Weeska-
mer fcryven , teyckenen ende expediëren fal, die ick voor de eerfte reyfe

ftelle en ordinere Andries Vierling. Ende fullen oock hebben eenen gefwo-
ren Bode, om die doore van de Weescamere te bewaren, te bootfchappen

,

weten , dagingen ende andere exploiólen die hem bevolen fullen werden

,

en anders datter toe behoort, te doene. Welcke Bode altyts wefen fal der

Stadts Cnape van Breda in der tyt fynde. Ende fullen defe Weesmrs, ge-

fworen Clerck ende Bode in 't aencomen van der voorfz. Officien ende

dienfte gehouden fyn te doen den behoorlycken Eedt , foo in 't eynde van

defer Ordonnantie verclaert wordt in handen van den Droflaert van Breda
voorfz. .
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„ Item die voorfz. Weesmrs. ende Oppervoichden met heuren Clerck Tul-

len op de Weescamere vergaderen twee dagen in de weeke , te weten des
Woendags ende Vrydags altyt van aght uren tot thien uren voor noene

,

Ende en fullen nae der noenen , noch oock op andere dagen nyet derven comen
,

ten fy dat om redenen wille hen dat goet dochte, Ende dat fy parchyen
daer op befcheyden , omme heure officie te adminiftreren. Ende lullen on-
der henluyden forteren moeten alle die Weeskinderen , onnofele , fimpele

ofte beroofde Perfonen van heuren verftande, oock die blint, ftom en ge-

heel doof fyn , oft andere gebreken hebben , overmits welke fy hen felven
noch heure goeden nyet bequaem en fyn te regeren, gefeten ende woon*
achtigh binnen der Stadt , Prochie ende Vryheyt van Breda , Ende die van de
Dorpen ende platten lande van Breda fullen daer oock mogen forteren indien 't

„ hen belieft, maer en fullen de Weesmrs. nyemant van buyten der Stadt,

„ Prochie ende Vryheyd van Breda mogen bedwingen om onder hen te forte-

j, ren , ten fy dat fy van den Ouders oft naefte Vrienden daer aff verfogt fyn

,

,, oft dat queftie ende differentie viele op de ondeuchdelyke voichdyen ende

„ adminifbatien van den Weeskinderen oft anderen onnofele ende gebrecke-

,, lycke Perfonen voorfz. ende heuren goeden, waer aff fy in dien gevalle de

„ kenniffe hebben fullen , ende fulcke perfonen oft pupillen verfien
,
gdyck off

„ fy binnen der Stadt gefeten waren.

3-

), Item fullen voor de voorfz. Weesmrs. getrafleert ende gehandek wor-

Ll 3 »'
^^^
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„ den alle faecken der Voichdyen , Tutele en andere dingen d'Ordonnantie

„ hier naer befctireven aengaende, daer afF fy luyden de kennifTe nemen ful-

„ len ; Ende die Clerck fal daer af regifler houden ; Ende ingevalle daer fwa-

„ righeyd viele, foo fullen fy de faken refereren aan de Luyden van mynea
„ Rade, oft Borgemrs, en Schepenen van Breda, om by heurluyden advies

„ geordincerc ende gedaea te werden , alfl nae recht en redenen behooren fai.

„ Item wanneer Vader oft Moeder poorter oft ingefeten van der Stadt,

), Prochie of Vryheyt van Breda aflyvich worden ofte aireede aflyvich fyn ,

„ achterlatende onbejaerde Kinderen , het fy onder de festhien jaaren oft daer-

„ boven onder de vyf en twintigh jaeren oudt fynde, oftfimpele, onnoofele

„ oft beroofde kinderen heurder finnen, oft die blint, flom, oft met allen

,, dooff fyn ende onbequaem hen felven en heure goeden te regeren als voorfz.

„ is , foo fal de lancxlevende van hen beyden oft die befittere van den flerf-

„ huys , oft die naefle vrienden van den dooden binnen vyftien dagen daer-

„ nae moeten comen oft feynden by den Weesmrs. oft Oppervoichden voorfz.

,,. ende brengen daer over de namen ende toenamen van fefle wereltlycke

,) Mansperfonen , te weten drie daer aff van 's Vaders fyde , en d'ander drie

„ van 's Moeders wegen den Weeskinde ofte den onmachtigen fynder finnea

„ van bloetswegen aldernaeil beftaende ; op die pene van fes Carolus gulden

„ te bekeeren in drie deelen , daer aff my het een , 't ander de Stadt en 't

„ derde den Weesmrs. toe geappliceert fal worden ; ende voorts op gelycke

j,
pene te verbeuren van acht dagen tot acht dagen als die eerfle 15 dagen

„ overllreecken fyn , foo lange als fy van 't felfde te doene in gebreke bevon-

„ den fullen worden, ten ware dat fy wettelycke ende goede excufatie moch-
ten allegeren ende proberen , welcke penen oock verbeurt fullen werden
indryen als vooren; Ende daer afF fullen de Weesmrs. de kennifTe hebben, En-
de waeren de Ouders van alfulcke pupillen oft fimpele oft andere gebrecke-
lycke Perfonen van buyten geweefl,ende binnen der Stadt oft Vryheyt geen
vrinden oft magen en hadden, foo fullen in dyen gevalle de naefle ge-
bueren van fulcken overleden perfoonen binnen de voorfz. vyftien dagen
comen voor de Weesmrs. om den kynderen ende pupillen als voor verfien

te fyne.

j>
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„ Ende van defen fes perfonen fullen die vooifz. Weesmrs. alsdan kiefeii

ende ordineren die drie daer aff, die hun duncken fullen aldernutfl en be-

,, quaemft te wefen totter voichdyen , regimente ende beforge van den Wees-
„ kinderen oft andere Perfonen voorfz. j te weten den eenen ende den naeflea

,, ende bequaemflen totter Voichdyen, die de adminiflratie van den goeden
hebben fal , ende die andere twee toefienders. Ende totter voichdyen fal

die Vader oft Moeder , Oude Vader oft Oude Moeder lancxlevende altyts

voor yemant anders geprefereert fyn, ten waere dat fy beneden haer vyf

„ en twintich jaeren oudt oft boven haer feflich jaaren oudt waeren, oft dae

,, die Weesmrs. andere redenen hadden, het ware overmidts heuren tweeden

„ houwelyck oft anders , om dewelcke fy niet bequaem en waeren de tutele

„ ende adminiflratie van heuren kynderen oft neven te hebbene, Ende wan-
„ neer die Moedere oft die oude Moedere fal totter tutelen oft curatelen vaii

„ heuren kinderen oft neven toegelaten werden, foo fullen fyluyden gehou-

), den fyn eerfl ende vooral te renunchieren by exprefTen eede Senaius con-

), fulto rellcjano, 't welck een beneficie van Recht is, dat alle Vrouwen
„ perfonen hebben van haer felven nyet te mogen obligeren, fprekene, oft

„ haer verborgene voor eenandere, ende insgelyks allen anderen Privilegiën

„ van Rechte de Vrouwen competerende. Ende en fullen de Weesmrs.

„ egeene andere Vrouwsperfoonen tot Voichden toelaten , noch oock eenige

„ Mansperfonen , die onder heure vyf en twintigh jaren oft boven hare ze-

„ ventigh jaren fyn.

„6. Ende
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„ Ende foo die Weesmrs. dochten , dat de fes Perfoonen haer aengenoémt
voor Momboirs foo voorfeyt is,daer toe nyet wel bequaem en waren, ende
dat fy vonden andere van den bloede van de Weeskynderen daer toe be-
quaem fynde, foo fuilen fy de bequaemfte daer toe ordineren. Ende fyn
die pupillen vreemdt, oft dat fy geene bequaenie van haer bloede en vinden
tot heurder Voichdye ende Momboryen, foo fuilen fy dien van anderede
bequaemfle in heure confcientie verfien. Ende oock foo verre die Vooch-
den naer der Inllitutie onbequaem worden , om vorder de Voichdye te ad-

miniflreren, het ware overmits armoede, oft andere merckelycke redenen
,

foo fuilen de Weesmrs. daeririne verfien, hem gevende eenen helper, oft

hem gehele verlatende oft eenen anderen totter voichdye ftellende, foo hen
naer redenen goedduncken fal.

„ Ende en fal nyemant Voicht van eenen Weeskynde oft andere gebrecke-

„ lycke Perfoonen voorfz. mogen fyn, die van merckelycke fomme Crédi-

j, teurs oft Debiteurs van den felven fyn , oock Detenteurs en Occupateurs

„ van heuren goeden ; Ende daerom foo fuilen die Weesmrs. vragen dea
„ Voichden als fy geordineert fuilen werden , oft fy geen Crediteurs off Debi-

„ teurs van de Weeskinderen off andere perfonen en fyn , oft befitters van

„ heuren goeden , daer aff fy hen fuilen verclaeren by eede , Ende foo verre

„ fyluyden alfoo interrogeert fynde 't felve verfweegen , foo fuilen fyluyden

,

„ indien het Crediteurs fyn , haer A£lie verliefen , ende fyn fy Debiteurs en

„ fuilen fy niet geübereert worden, mies betalende in handen van den pupil-

„ len, oft andere gebreckelycke Perfoonen voorfz. onder heure Voichdye

„ geilelt.

„ Item geene Voichden oft Toefienders en fuilen mogen eenige tranfporten

„ oft Ceffien van Adtie van eenige Crediteuren van heure pupillen oft andere

„ gebreckelycke perfoonen voorfz. verkrygen oft aen hen nemen , noch uyt

„ cragte van fuicken tranfporten oft Ceffien tegen heur pupillen ageren , maer

,, indien fulks gebeurde, foo fuilen fulcke Voichden ende Toefienderen van al

„ fuicken tranfporten, Ceffie ende Aflie geheel gefruflreert blyven, ende die

„ pupillen ofte andere perfoonen voorfz. gelibereert , ende die Aflie doot fyn.

,, Item de drie voorfz. perfoonen aldus totter Voichdye ende toefiender-

„ fchap geordineert fynde , fuilen binnen acht dagen gehouden wefen te com-

„ pareren voor Weesmrs. ende Oppervoichden , om aldaer eenen behoorlyc-

„ ken Eedt te doene, Ende dat op de verbeurte van drie Rynsguld: eicx die des

„ in gebreke waere te doene, te appliceren in 3. deelen, als voorfz. is. Welc-

j, ken Eedt hier achter geinfereert ftaet. Ende daerenboven fal die Voicht

,, oft die gene die hem tot een hulpe gegeven fal worden, ende die d'admi-

„ niftratie van den goeden hebben fal
,
geliouden zyn Cautie ende borchtoch-

„ te te ftellen binnen de Stadt oft Lande van Breda genoech ende fuflifant

„ fynde by ellimatie van de Weesmrs. , aleer hy de voorfz. adminiflratie fal

j, mogen aenvaerden. Ende hoewel die ander twee, die toefienderen fyn, geen

„ cautie en fyn gehouden te flellene , om dat fy die goeden niet en adminif-

„ treren, niettemin fouden fy gehouden fyn, foo verre die Voicht ende ad-

„ miniftrateur onbequaem worde, oft qualyck adminiftreerde , oft fufpeót

„ waere, oft groote negligentie gefchiede, om in Jubfuimm geconvenieert

„ ende geexecuteert te worden , indien de fclve Voicht en adminifi:rateur ende

j, fyne borchtochte nyet fufiifant en waren, het en ware, dat die Toefienders

„ goettyts van den voorfz. gebreke den Weesmeefters adverteerden omme
,, daer*
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daerinne verfien te fyne . d'welck fy fchuldich fuUen fyn te doene , ende daerme-

de hen mogen excuferen. Ende indien daerop queftie geviele , foo fal fulcken

Voicht ende adminiftrateur geaccufeert fynde , hangende defe queflie , fyn
adminiflracie hem geinterdiceert worden, ofc eenen hulper hem gegevea
worden, indien den Weesmrs. nae kennifle van faecken dat goeddunckt.
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\y Item foo verre yemandt by teftamente Voicht van eenigen Weeskinde-
ren oft anderen Perfoonen

,
gebreckelyck zynde foo voorfz. is , ware geinfti-

tueert, foo fal nochtans fulcken Voicht, aleer hy hem die Voichdye onder-

winden fal, compareren voor defe voorfz. Weesmrs. , om by henlieden

geconfirmeert te worden, foo verre fy dat goedt vynden, oft hem eenen

adjunft geven , oft oock geheel gerefufeert ende die Voichdye hem geinter-

diceert te worden , indien de Weesmrs. redenen daar toe bevonden , als dar

fulcken Voicht naer der voorfz. inflitutie in aermoeden gecomen waere, ofc

dat hy vyandt van den pupillen oft hem merckelyck fufpeft waere , oft om
andere notabele redenen; ende dit al ten meeflen oirbare van den Weefen,
welke geinflitueerde Voichden oock fullen gehouden fyn behoorlycken Eedt
te doene , Cautie te Hellen , Inventaris te malcen , Reeckeninge ende oock
Reliqua te doene , het en fy , dat liy by den teneure van der voorfz. infli-

tutie ende teflamente daer aff exprellelyck ontlaft fy , in welcken gevalle noch-

tans foo blyft hy ende fyne goeden altyts nae rechten voor die voorfz. voich-

dye ende adminiflratie verbonden.

j>

ir.

„ Item de voorfz. Voichden ende Toefienders terftont als fy geordineert
ende den Weeskinderen oft andere gebreckelycke Perfoonen gegeven fullen

wefen , foo fullen fy den flaet van den fterfhuyfe by den Clerck van de Wees-
mrs. in manieren als 't behoort doen maecken, om daer nae tegens den be-

fittere oft befitterfe van den fterfhuyfe oft anderen Erfgenamen diet aengaet

,

fcheydinge en deylinge te doene van allen den goeden den fterfhuyfe aengaen-
de ; te weten ruerende ende onruerende , huysraet , have , uytfchulden en in-

fchulden , Ende dit alfoo gefchiet zynde , fullen fy de ruerende ende onrue-
rende goeden , die den Weefen oft andere Perfoonen te deele vallen fullen

,

fetten oft doen fetten op eenen Inventaris int gefjhnfte , ende den Inventa-
ris brengen by den Weesmrs. ende heuren Clerck , om den Staet van de
Weeskinderen ende andere voorfz. Perfonen te maken , de uytfchulden en-

de de infchulden tegen een te confereren, ende vergelycken, ende voorts
daerinne te ordineren als 't behooren fal.

j»

>'

„ Ende den Inventaris fal men terftont extraheren ende in authentyck Re-
gifler ftellen , welk Regifter onder dezelve Weesmrs. ende heuren Clerck
fal blyven beruftende , om daer nae ende den voorfz. Inventaris jaerlykx by
den Voichden ende adminiftrateurs Reekeninge en bewys gedaen te werden.
Ende dit felve fullen de Voichden gehouden v/efen te doene binnen veer-

„ thien dagen, nae dat fy luyden Voichden geord-neert fullen wefen op die

„ verbeurte van drie Carolus guld. te appliceren in drie deelen als voor. En-

„ de fullen die Voichden noch ftaen tot arbitrale Correftie van de Weesmrs.
„ ten ware dat die befittere van den Wecshuyfe onv/ilüch ware om deylinge en

„ Ediéle te doene van den Goede van den Sterfliuyfe , oft dat die Voichden
„ andere goede en rechtveerdige excufatie hadden, van welcken fy binnen

„ de voorfz. veerthien dagen den Weesmrs. fullen adverteren , op die pene
als voor, om daer inne verfien te worden , als nae recht behooren fal. Ende
int overbrengen van den voorfz. Inventaris ende int maken van den State der
Weeskinderen

, ende Regiftere als voorfz. is , fullen die voorfz. Voichden
en Toefienders ende oock de befitteren van den fterfhuyfe by eede verklae-

« ren
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ren ende te Heyligen fweeren , al overgebracht te hebben d'minfte metten
meeden fonder yet te verfwygene, ende indien fy noch yet bevonden, dat

fy noch fuUen overbrengen al ter goeder trouwen. Ende indien men namaels
bevonde,dat de Voichden , Toefienders ofF befitters vanden fterfFhuyfe frau-

duleufelyck yet verfwegen ende ten Inventaris nyet gebracht en hadden , foo
fal men fulcke verfwyginge corrigeren als meyneedigh , Ende hy fal daaren-
boven uyt fynen eygen goeden verbeuren de rechte eflimatie van de verfwe-
gen goeden te appliceren in drien als voorfz. is.

13-

„ Item fullen die voorrz. Voichden ende Adminiflrateurs metten voorfz.

Toefienders alle jaren fchuldigh fyn voor den voorfz. Weesmrs. te compa-
reren , ende aldaer verclaren den ouderdom , ftate ende qualiteyt van de Wees-
kynderen oft andere gebreekelyke Perfoonen als voorfz. is, totter voichdyen

oft curatelen van den welcken fy geflelt fyn, om by advys van de voorfz.

Weesmrs. voorts die te regeren tot heuren meeflen eere, welvaren ende
profyt. Ende fullen alsdan die voorfz. Voichden ende Adminiftrateurs , in

„ prefentie van de voorfz. Toefienders , fufBfante ende volcomene Rekeninge

,

„ bewys ende Reliqua doen van heuren Regimente endé bewynde van de

,, Voorleden jaare op die pene van fes Carolus guld. te appliceren in drie dee-

,, len ais voore, welcke pene betaelt fynde ofte nyet , fullen nochtans reeke-

„ ninge doen , als fy des telken jaare verfocht worden. Ende infgelyks alle

j, acht dagen verbeuren fes Carolus guld. foo lange als. fy des in gebreke fyn

„ fullen , die geappliceert fullen wefen als vooren , ende daer toe noch flaen

„ tot arbitrale correélie, ten ware dat fy hen met redelyke faken coüen excu-

„ feren. Ende van defe Reekeningen, die alfoo gedaen fullen wefen, fal een

,, dohbelblyven by den Weesmeeflers ende heuren Clerck , ende daer toe Re-

j, gifter gehouden worden van de floten van dien.

14.

„ item fullen alle de Voichden ende Adminiflrateurs van de Weeskindereli
oft andere Perfonen onder Voichdye ftaende gehouden fyn alle het geit on-

der henlieden fynde , den Weefen toebehoorende daer fy Voichden afF fyn

,

comende tot merckelyken fomme , te moeten bekeefen in den meefïen oir*

baere van de Weefen, in renten off anders, binnen veertien dagen ten lang-

„ Hen naer dat fyt ontfangen fullen hebben , fonder 't felve langer te mogen
„ behouden; Ende off die voorfz. Voichden binnen de voorfz. veertien da-

„ gen dat nyet en vonden teemployeren ten oirbare van den Weefen , foo fullen

„ fy gehouden worden fonder henlieden eenigfints te foeckene , dat te kennen te

„ geven , den voorfz. dagh overflreken fynde , den voorfz. Weesmrs. endé

„ oock den Toefienders, om daer in by hen luyden gedaen te worden ten meef-

„ ten oirbare ende profyt van de Weefen. Ende foo verre fy dat niet en de-

„ den, ende daerin merckelyk negligent waeren, foo fullen fy gehouden wor-

,, den den pupillen het intreft te betaelen van elcken festhien penningen een in

„ jaerlykfe Rente, nae rate van den tyde,dat fy de penningen onder gehadt fut-

,, len hebben, ende daer affdoen, indien des noot fy, fufïifante hypotheke,

„ waer toe die Voichden by den Weesmrs. bedwongen fullen worden by be-

„ hoorlyke Provifie ende bedwange van Juflitie.

„ Item fullen de voorfz. Weesmrs. den voorfz. Voichden , Toefienders

„ ende andere Perfoonen oft Parthyen ende oock getuygen , dient behooren

„ fal , voor hen ontbieden ende doen dagen by heuren voorfz. gefworen Bo-

„ de , die daeraff gehouden word goede relatie te doene. Ende en fullen de-

„ felve Weesmrs. telken als 't nae recht behoort ende hun luyden goeddunckt,

„ Eedt mogen nemen van den felven Voichden
,
parthyen ende getuygen , ende

M voorts in alle 't gene des der Voichden aangaet , ende der kenniffe ende

Mm „ Judi-
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j, Judicature van de queftien, faecken ende gefchillen die ter caufen der felVef

„ Voichdyen fouden mogen ryfen ende fpruycen, doen alle 'c gene des nooie-

„ ]yk fal wefen ende hen profytelyk dunken fal gedaen te werden ; Ende vie-

jj len dier faeken ende queftien veele, foo Tullen fy die doen ftelieu by RoUe,
„ om d'een voor d'ander nae opteroepen ende te hoeren. Ende fullen de
„ Weesmrs. den Momboirs ende andere perfonen mogen bedwingen tot on-
„ derhoudinge van defe Ordonnantie by apprehenüe ende gyfelinge van heu-

„ ren Perfonen ende andere behoorlycke wegen van Juilitie, niettegenftaan-

„ de Appellatie ter contrarie gedaen oft te doen, ende fonder prsejuditie van
„ dier. Ende dit op pene fulke ende te appliceren als voorfz. is , oft meerder
„ oft minder penen, ibo den Weesmrs. dac goedduncken fal.

„ Item de Weesnirs. fullen den principalen Voicht ende Adminiflrateur

„ van de Perfonen ende goeden van de Weeskynderen oft andere Perfoneri

„ voorfz. indien hys begeert, mogen toebrengen eenen redelycken loon ende
„ falaris van heuren arbeyde , ende befundere den genen die vreemt fal fyn den
„ Weefen nyet beftaande , maer de Toefienders en,derven geenen loon oft fa-

„ laris hebben.

17-

„ Item al ifl: dat die Weeskynderen tot heuren i6. off ig. jaeren geacht

„ oft gehouden mogen werden, als voljaert, ende dat de Tutele oft Voich-
„ dye nyet langer en foude dueren , niettemin want nac dyen tyt tot vyfen-

„ twintich jaeren toe de Jongers fyn genieynlyk tot heuren forgelykfte , want
„ men dickwils fiet, dat fy binnen dien tyt, als fy berooft fyn van Vader en-

,, de Moeder , die hen veel goets achtergelaten hebben, dickwyls arm ende
„ byfler worden , foo is van node fulcken Jongers ende Perfoonen oock te be-

„ forgen , ende daerom fullen oock die gene die Momboirs fyn gevveeffc

„ van fulcken Weeskynderen gecomen fynde tot heuren 16. off 18. jaeren,

j, voortaen blyven Curateurs van den felven , behoudende de Curatele ende re-

„ giment van den zelven Jongers goeden totter tyt toe , dat de voorfz. Jongers

„ 25. jaeren oudt fullen fyn. Ten ware, dat al fuicke Jongers hen ftelden

„ tot houwelyken oft geeflelyken fbaete, in welken gevalle fy fullen mogen
,, het bewynt van heuren haeffelyken goeden hebben, Ende ook van den jaer-

„ lykfen profyten ende Renten van heuren erffelyken goeden , fonder noch-

„ tans defelve te mogen vercopen, alieneren, verthieren oft belaften, ten

„ ware van node , oft tot merckelycken apparenten Proffyte , ende by wetc en

„ confente van heuren Curateurs, dewelcke voor alle fullen moeten komen
j, by den Weesmrs. met fulcken kynt oft Perfoon ftaende in curatele ende

„ aldaer verclaeren den noot oft proffyte en de redenen van fulcker aJienatie,

„ vercoope, verthieringe oft belaftinge ende fulcx proberen ende houden by

,, eede , ende daerop verwerven Decreet ende A£te van Confente van de

„ Weesm.rs. Overmits d'welcke ende andersnyet de Schoutet en den Sche-

„ penen van der Stadt en Lande van Breda fuicke alienatie, verthieringe, ver-

„ coop oft belaftinge fullen mogen pafferen , Ende de Renten ende Erffgoe-

„ den vanden Kynderen, boven heur 16. off 18- jaeren in voichdyen noch

„ ftaende, en fullen de Voichden ende Adminiftrateurs infgelycx nyet mogen
j, vercoopen, dan in caufe van noodt oft notoiren profyte als voorfz. by hen

„ luyden ende den Toefienders geprobeert ende by heuren eede gehouden

,

„ daerop fy infgelycx A6levan Confente ende Decreet van den Weesmrs. te vo-

„ ren fullen geobtineert hebben. Ende deeden oock die voorfz. Voichden en-

„ de Adminiftrateurs oft oock die pupillen oft andere Perfonen voorfz. ter

„ contrarien, foo fullen fuicke Contraften en Conventien doodt, nul, machte-

„ loos , ende van onweerden fyn , ende indien de Jongers oft ander Perfoonen

„ voorfz. in Tutele oft Curatele ftaende eenige penningen daerop ontfangenhad-

„ den die vertiert ende onnuttelyk doorgebracht waeren , die fal die Cooper

„ geheel

i
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„ geheel ende al verlooren hebben , maer waeren eenige van dien penningen

„ in wefea ofc bellaid: in notoiren profyce van de Weefen, die iouden den

,, Cooper gereilicueerc ende wcdergeKeerc worden.

18. .

„ Item dat de Jongers in Voichdyen oft oock in Curatelen ftaende tot heu-
ren 25. jaeren toe nyet en fallen ook mogen doen van hen fdffswegen ee-

nige Coopmanfciaappen oft Contraélen , noch fchulden macken, noch geldt,

ware, ofte goet op borge nemen, dan van bier, broedt ende nootdienfli-

ge faecken heurs lyffs , ende dat totter fomme van drie ftuyvers eens , Ende
„ deden fy ter contrarien dat fulcke coopmanfchappen , fchulden ende Con-

„ traden fuüen oock nul ende van onwaerden fyn, Ende hadden fy gek
„ daerop ontfangen , dat verquifl ware, dat foude de parthye verlooren lieb-

„ ben , ende fullen de voorfz. Jongers daer aff ontlail fyn.

19.

„ Item wanneer eenige Jongers onder heur 25. jaeren wefende te hou-

„ welyck gecomen fyn, oft foe wanneer fy van goeden regiment ende cloeck
van verllande fyn , alfoo dat fy hen flellen tot Coopmanfchap ende Neringe

,

ende mitsdien begeerden ontflagen te fyn van der voorfz. voichdye , foo ful-

len heure Voichden ende Toefienders dan gehouden fyn te onderfoecken de
manieren , converfatie en regiment van de voorfz. Jongers. Ende foo ver-

re fy by deugdelyke informatie bevynden , ende by eede den Weesmrs.
certificeren, dat nae heuren beften verftande fulcke Jonger fyn goeden

»

j>

»>

»

j, wel foude regeren fonder toedoen fynder Voichden , ende dat 't felve deri

„ Weesmrs. in heure confcientie oock dunckt, foo fullen fy dan fulcken Jon-

j>

>ï

gen mogen ontflaen ende ftellen uyter Voichdyen ende hem daerop verlee-

nen A£le ende befcheet. Ende fal van dan voorts aen die coopmanfchap ende
hanteringe , die hy voorts doen fal , ftadt grypen ende van weerden we-
fen , uytgenomen altyts vertieringe oft belaftinge van Erfelycke onruerende
goeden als voorfz. is.

, .
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20.

„ ïtem de Curatele fal dueren tot 25. jaren incluys, ende nyettemin indien

eenige Jongers over de 25. jaeren out fynde ende nochtans dien niet tegen-

ftaende nyet oft luttel wyfer en worden, maer bleven oft fcheenen te wefen
doorflagers ende verftrooyers van heuren goeden, fullen in dien gevalle

niettemin blyven in Voichdyen oft Curatele totter tyt toe dat heure Voich-

den oft Curateurs affirmeren fullen by heuren eedt , dat hen dunft , dat ly

fonder forge van byfter oft erm te worden , heur goedt fullen wys genoech
fyn te regeren in manieren als voorfz. is,

21.

„ Item deMomboiren oft Curateuren en fullen geen loffinge van Renten mo-
gen doen heuren pupillen oft anderen perfoonen onder heure Voichdye ofc

,j Curatele ftaende , oft oock fcheydinge van onruerende Goeden die pupillen

met anderen perfoonen gemeen toebehoorende ten fy by kenniffe ende de-

creet van de Weesmrs. , endeten meeften nutte ende oirbaer van de Wee-
fen , maer fy fullen wel fonder decreet mogen alieneren mobel goeden die

verderffelyk fyn ende niet profytelyk om te houden , ais Cleederen , Vruch-
ten en diergelyk , oock ten Weefen meeften profyte.

»5

22.

»
„ Item en fullen oock de Voichden oft Curateuren geen groote ende mercke-

lyke procefTen uyten name van de pupillen als Heyschers oft Verweerders mo-
Mm a „ gen
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„ gen aennemen fonder advys en confent van de Weesmrs. , maer ingevallc

„ dat den TuCeurs ofc Curateurs dunckt profytelyck te fyne, fulcke proceflen

„ te fuftineren , foo fullen fy te vooren den Weesmrs. exiberen die titelen en-

„ de niunimenten van den faken , uyt den welcken fy haer recht fouden fon-

„ deren, tot dien eynde dat het Goedt van den pupillen met frivolen pro-

„ cefTen niet wierde verquift.

23-

„ Ende en fullen diê voorfz. Voichdèn oft Curateuren insgelyks geert grod-

„ te ende merckelycke Edificien mogen maken voor pupillen oft andere per-

„ fonen voorfz. , dan by confenc ende decreet van de voorfz. Weesmrs. naa
„ kennifle-by hen luyden gehadt van der nootfakelykheyd oft pfoFyte van
„ dien , maer fullen wel gemeene ende nootelycke reparatien fonder decreet

„ mogen en oock behooren te doene , niettemin fy mogen daer afF den
„ Weesmrs. vermanen, als fy heure jaarlycxfe Reekeninge doen, om heur

advys daer op te hebben.

24.

„ Item Jongers onder haèr' jaeren wéfendé als voorfz. is , fullen ongehou-
den fyn eenige penningen te moeten betalen die fy op Dobbelfchoolen oft

elders met Caertfpeelen , Closbaenen oft diergelyke fpeelen ontleent, ge-
borcht oft verlooren hebben en fchuldrch fyn gebleven. Ende hadden fy

gehadt daer afF eenich merkelyck verlies , 't lèlve fullen fy met rechte mo-
gen eyfchen ende recouvrereh, maer dat die voorfz. Jongers verloren en-

de betaelt fullen hebben met caitfen oft bal üaen tot vyff fchellingen grooten
Brabants toe, daeraff en fal men geen reflitutie hen doen, fullen nochtans
ongehouden fyn te bet^elen 't gene des fy op fulcke fpelen fchuldich geble-

ven fullen fyn. Ende wie Jongers betrocke tot fpeelen en haelde in ftooven
oft bordeelen, die fal men corrigeren hae gelegentheyt der faken; boven 'c

gene dat die Jongers ontlafl; fullen blyven te betalen 't gene des fy aidaer

verteiren ende' fchuldich blyven fullen.

25.

,, Ende insgelycxs , foo wie eenige Jongers tot ongelycken houwelyck
betrocke , daer toe rieden, ende by en over vs^aren , om fyn goets wille,

het fy meyskens oft knechtkens , daer hen merckelyke fchade , achterdeel

oft cleenicheyd in gelegen ware , ende het gebeurde, dat de Vrinden oft

Momboiren daer aff 't ohvreden waeren ende dachten quamen , foo fullen

die gene , die de Jongers alfoo verleyt , betrocken
,

geraden oft daer by
geweefl hebben , arbitralyk gecorrigeert worden nae gelegentheyt der faken.

26.

>i Item de Boode van de Weescamer fal gehouden fyn, als voorfz. iy, alle

weten, dagingen, bootfchappen , bevelen, executien ende andere exploic-

ten , die fy hem bevelen , wel ende getrouwelyck te doen , ende rechtveer-

dige relatie daer afF te doen, ende fal cautie llellen in 't aancomen van fyn-

der ofEcien , foo dat behoort. Ende fullen de Officieren ende Schoutethen

van der Stadt en den Lande van Breda , indien des noot fy , hem in fyn

executien helpen , ende aflifteren , ende hy fal hebben voor fynen falaris , te

weten van elcke weete , bevele oft daginge te doen binnen der Stadt en Vry-

„ heyd eenen halven fluyver , ende buyten op de Dorpen ende van andere

„ exploiften , als die Roeydragers van Breda , ende in 't maken ende over-

„ brengen van elcken Inventaris , fal hy hebben eenen Stuyver , ende van elc-

„ ken Reekeninge die gedaen fal worden , eenen. halven Stuyver.

27.

„ Ende de Weesmrs. ende heuren Clerck fullen hebben in 'c maken ende

„ over-

ïi

5J
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overbrengen van eleken Inventaris van de goeden van den Weefen ende

andere Perfonen in Voichdye flaende , voor falaris , te weten van elcken

pont Brabants , dat fuyver overblyven fal van den havelycken goeden ende

infchulden , de laften ende uytfchulden afgeilagen , twee Stuyvers eens , daer

aff de Clerck fal hebben d'een derdendeel , ende die drie Weesmrs. die aiidet

twee deelen. Ende van elcke jaerlyexfe Reekeninge fullen fy hebben van
fuyveren incomen half foo veele ende dat deelen als voorfz. is, maer waren
daer foo veel laften ende uytfchulden oft bycant foo vele als profytelyke

goeden, foo fullen die Weesmrs. ende heuren Glerck anderen redelycken

falaris nae heuren arbeyde mogen nemen. Ende daérenboven fal heur

voorfz. Clerck van de andere gefchriften, aften, fententien &c: ge^oenc

werden gelyck der Schepenen Clerck oft Secretaris van Breda.

28.

„ Alle welcke Statuyten ende Ordonnantien , lek Henrick Grave voorfz.

ende myne Nacomelingen Heeren ende Vrouwen van Breda , ende in myn
abfentie den DrofTaert en de Luyden van mynen Rade tot Breda , by advyfe

van Borgemeefters ende Schepenen , fullen altyt als 't ons oorbaerlyck , re-

delyk ende goedtduncken fal , mogen interpreteren , veranderen , meerde-

ren ende minderen , foo ons den lyt en de redenen dat leeren fullen, daer aiF

ick de macht my ende myne voorfz. nacomelingen ende andere voorlz.

refervere.

29.

„ ^en Eedt van de JVeesmeeJiers,

„ Ick N. fweere, dat ick d'officie van Weesmeefter ende Oppervoocht van
de Weeskinderen ende andere perfoonen van de Stadt en Lande van Breda

,

die naer der Ordonnantie van myne Gen: Grave van NalTauw als Heere yaii

Breda , onder Voochdye oft Curatele geftelt fullen vyorden , daer toe ick nii

gecommitteert fy, rechveerdelyk bedienen ende getrouwelyck exerceren

fal , ende dat ick de Perfoonen ende haer goeden onder Voichdye endé

Momboiryen ftaende in rechte ende goeder juftitien nae mynder kenniffen

fal bewaren ende helpen bewaren , heuren oirbaer, bate ende proffyte

voorts flellen, ende haere fchade ende achterdeel eride onproffyte verhue-

den. Ende oock rechtveerdige appointementen geven ende pronuncieren

al na myn vermogen ende myn befte wetentheyt ende vyff finnen; Ende
dat ick den ftaet van de voorfz. Perfonen ende heuren goeden heymelyk
fal behouden fonder dien yemanden te openbaren , het en ware den genen

,

die dien van Rechtswegen behooren te weten , oft by rade ende advyfe

j, van de Luyden myns voorfz. Genadigen Heeren Raede oft van Borgemren.

„ ende Schepenen van Breda ende by bedwange van Jufticie ende anders

„ niet , Ende oft ick eenige faken vername , die den voorfz. Perfooiien onder

„ voichdye ftaende oft heure goeden tegendroege, ende die ick by myn fel-

„ ven foude connen remedieren , dat ick die felve kundighen ende laten we-

„ ten fal den Droflaert ende Luyden van den Rade van mynen voorfz. Gen:

„ Heere, oft den Schouteth, Borgemren. en Schepenen van Breda, om by

„ hen luyden geremedieert te worden alft behooren fal , Ende dat ick voorts

„ doen fal alle tgene des een goet Weesmeefter ende Oppervoichc voorfz.

fchuldich is te doen.

»
»»

>»

»»

»»

3>

„ Volcbt den Eedt van den Clerck van de Weesmrs. '

„ ïck N. fweere, dat ick d'OfBcie van Clerck te fyrte van den Weeskinde-

„ ren ende andere Perfonen van de Stadt en Lande van Breda, die naef der

„ Ordonnantie van mynen Gen: Heere Grave van Naflauw als Heere van Bre-

Mm 3 „da
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da in Voichdye ofc Curatele gefle'.t- fullen worden, daer toe ick geordineert:

ben, rechtveerdelyk bedienen ende exerceren fal, dat ick. haren oirbare,

profyte ende bate voorts fteiien ende heure fehade verhueden fal nae myn
„ befte vermogen, Dat ick alle Inventariflen ende Staten van heuren goeden die

„ my gebeuren fullen te maecken ofc te ontfangen, ende oock alle Regifteren,

„ Aften, Appointementen Sententien Reekeningen ende andere gefchriften

„ rechtveerdelyck ende deuchdelyck fchryven fal op redelyken loon ende fala-

„ ris , Ende dat ick den flaet van de Weefen ende andere Perfoonen voorfz.

„ fal heelen ende nyemanden den felven noch oock myn Regifteren , Boecken

,

„ Reeckeningen, Inventariften oft Staten van heuren goeden, foo verre men
„ heuren ftaet daer uyt foude mogen weten , en fal laten lefen, fien oft vifite-

„ ren , noch geen copye daer uyt geven, anders dan den genen , die den fel-;

,, ven Staet, Inventaris, Scriftueren ofte Reekeningen behooren fullen te we-

„ ten van rechtswegen , ende dat by bevele ende ordonnancie van de

„ Weesmrs. oft by bedwange van Rechte ende anders nyet. Ende oft ick

„ eenige faken waernemen conde , die den voorfz. Weefen en Perfonen on-

„ der Voichdye flaende oft heuren goeden tegensdroege , dat ick dat goets

„ tyts fal cundighen ende laten wetQn. den Weesmrs. voorfz., ende insgelycx

onderfoeken fal , ofc eenige Weefen oft andere Perfonen voorfz. , die in

Voichdye ende Curatele oft Tutele ftaen fouden , ende heuren goeden niet

,, overbracht en worden, om 't felvc den Weesmrs. .te kennen te geven,

„ Ende voorts doen fal alle tgene des een goet ende getrouwe Clerck_voorfz.

„ fchuldich is ende behoort te doen.

„ ^en Ëedt van den Bode van de Weescamer.

„ IckN. fweere, dat ick d'Officie, daer toe ick geftelt ben, Stadtsbode

„ te fyn van de Weesmeefteren tot Breda , wel ende getrouwelyck exerceren

j, ende bedienen fal , dat ick de deure van de Weescamer wel bewaren fal
,
ge-

„ trouwe bootfchappen, weten ende beveelen dragen ende rechtveerdige ant-

»

woorde daer aff dragen fal, ende die niemanden feggen fal, dan de gene

„ die dien behooren fullen te weten , dat ick insgelycxs alle dagingen , exe-

„ cutien ende exploiften van fulcken penen ende anders die my bevolen fullen

j, worden
,
getrouwelyk doen fal , rechtveerdige relatie daer aff brengen

,

„ ende de penen oft weten die ick innen fal , fal leveren den genen die fe

behooren te hebben, naer der Ordonnantie van myn Gen. Heere. Ende
van alle een deuchdelyk Regiftre ende Boeck houden fal , Ende voorts den
Staet van de Weefen , foo veel als my kennelyck wefen fal , helen ende nie-

manden feggen en fal in eeniger manieren , dan by Ordonnantie van de
Weesmrs. , dat ick oock der Wefen baete vorderen ende heur achterdeel

verhueden , ende daer ick can vernemen , dat die oft heuren ftaet niet over-

j, gebracht en worden , dat ick 't felve de Weesmrs. te kennen geven fal

,

,, ende dat ick voorts doen fal alle tgene dat een goet ende getrouw Bode
voorfz. fchuldich is te doen.)»

32.

9, 'Den Eedt van de Voochden ende Toejïenders oft Curateurs oft Tutenrs

„ van de ÏVeeskïndcren ende andere 'Perfoonen voorfz.

„ IckN. fweere, dat ick d'Officie, daer toe ick geordineert ben, te we-
„ ten Voichc te fyn van A. B. Weeskinderen die in mynder Momboiryen
„ geftelt fyn, wel ende getrouwelyck bedienen fal, dat ick de felve ende

„ heuren goeden naer mynder macht ende befte wetenfchappe tot heuren

„ meeften profyte regeren ende adminiftreren fal ende in allen faken heuren wel-

„ varen ende profyt fal vorderen ende heure fchaden verhueden , ende de felve

„ Weeskinderen, foo lange fy in mynder Voichdye oft Curatele ftaen fullen , tot

„ allen deuchdcn ende eeren raeden, die ftellen terfcholen, ofc op ambach-

„ ten
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ten oft neringen , ofc anders bewegen nae heuren qualiteyc , faculteyt ende
vcrilande, ende daer fy befl coe Icnynen te voegen , nae mynen belle ver-

ftande. Ende funderlinge toeficht ende bewaernifle daar voor hebben fal

,

fpecialyk vore die Dochters, om tot haren meeften eeren ende profyte te co-

men. Dat ick rechtveerdigen Inventaris van allen heuren Goeaen maken,
ende van den felven rechtveerdige goeden Rekeningli ende reliqua ter be-

hoorlyken tyde ende als ick des verfocht worde , doen fal , Ende dat ick

geenderhande van heure onruerende goeden oft Renten èn fal vercoopen ,

verthieren oft belaften , fonder merckelyke nootfake oft profyt ende dat by
confente van de Weesmrs. Ende dat ick denScaetvan den uoeden der Voorfz.

Weeskinderen fecreet houden ende dien nyeraanJen en fal open jaren in

geender manieren, ten fy dattet my by den Weesmrs. geordineerc ende ge-

confenteert fal worden te doen. Ende dat icK. voorts al doen fal des een goec

ende getrouw Voicht öfc Curateur &c: fchuldich is ende behoort te doen:

»i

»>

»

33-

„ Ontbiede daerom endè bevele mynen DrofTaert ende Schoutetten van der

Stadt endeLande van Breda , den Luyden van mynen voorfz. Raede , ende Bor-

gemeefteren ende Schepenen van der Stadt en den Schepenen van de iJiorpen

des Landts van Breda, den voorfz. Weesmeefteren ende allen anderen my=
nen Officieren , Dienaren ende onderfaten , hoedanigh die fyn

, ygelyk

int fyne, dat de voorfz. Statuyten en Ordonnantien in maten foo die voore
verhaeltfyn, eerft ende te vooren gepubliceert ende uytgefpruken fynde,

tot allen plaetfen daer 't behooren fal , fy de felve wel ende fcherpelyck on-

derhouden , obferveren ende achtervolgen
, procederende tegens d'over-

treders by executien van de penen daerinne begrepen ende andere Corredlien

als fy redelyk vynden fullen , fonder daer tegens te doene oft te laten gefchie=

den in eeniger manieren ter contrarien. En des Toirconden hebbe Ick de-

fen gehantteeckent met mynen name. Gedaen tot Breda den xiij-". dach ÏQ

Decembri , int jaar ons Heeren xv^. ende VyfFendertich Ladicx.

{^/lldus onderteykent :)

H. DE NASSAU.

(^Ende daar onder Jïaet gefcbnven{)

„ Defe Ordonnantie boven gefchreven is tot Breda .ter puyen afF, Populo i»

„ magna mtiitiiudim congregato
,
gepubliceert op den Sondag decima Januarii

„ anno xv<^. feffe en Dertich Ludicx ftyll , ten gewoonlycker uyren als mea

„ publicatien ende geboden doet. Uycgelefen by my

( En was gcteekent

:

)

Joh. de CoRPof,

Naam Lyjle der Weesmeesters, zedert hunne Aanjielling

in den Jaare 153 5".

1535.

Mr. Jan van der Strepen,

Mr. Jan vanHoilten.

Mr. Roelant de Roever.

1536.

Mr. Jan van Hoilten.

Lambertus van den Corput.

Jacob van der Byeftraten.

1537. 1538.

Cecontimeerf.

^539'

Mr. Jan van Hoilten.

Mr. Gooswyn Buyfen.

Corhelis van den Corput,
I54>
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1540- 1542.

Gecontinueert.

1543-

Mr. Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corpüt.

Dyrck Aertfz.

1544, 1545^

Gecontinueert,

1546.

Mr. Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corput.

Henrick Montens , de Jonghe,

Ï547, 1548.

Gecontinueert.

1549-

Mr. Jan van Hoilten.

Cornelis van den Corput, ,

Jan van Overacker.

Gecontinueert^

Ï552.

Cornelis van den Corput.

Pauwels van Haeftricht.

'Gheryt van den Broeck.

1553-

Cornelis van den Corput.

Cornelis Wachmans.

Gherit van den Broeck.

1554-

Gecontinueert.

1555-

Dyrck Aertrz.

Mr. Adriaen van Doren.

Cornelis Wachmans.

155Ö.

Mr. Adriaen van Doren."

Jan van Overacker.

Cornelis Montens.

1557, 1558.

Gecontinueert.

1559.

Mr. Adriaen van Doren.

Cornelis Wachmans.
Jan van den Berghe.

1560.

jan van den Berghe.

Cornelis Wachmans.
Mr. Claes van den Brant.

1561.

Cornelis Wachmans.
Mr. Claes van den Brant.

Cornelis Huygen.

Cornelis Wachmans.
Mr. Claes van den Brant.

Cornelis Montens.

1563, 15Ö4-

Gecontinueert.

1565-

Mr. Claes van den Branti

Peter van der Hagen.
Godert van Luchtenberch.

15(56.

Gecontinueert,

J5Ö7-

Godert van Luchtenberch.

Lanceloot van Wyfvliet.

Joofl Cornelis Godertfz.

1568, 1569.

Gecontinueert.

1570-

Lanceloot van Wyfvliet.

Joofl Cornelis Godertfz.

Jan Peterfz van Baerl.

1571-

Gecontinueert.

1572.

Ghorys Buyfen.

Godert van Luchtenberch.

Joofl Cornelisfoon.

1573.
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1573-

Qecontir.Heerli

1574-

Joofb Cornelis Godcrtfz.

Godert van Luchtenberch,

Henrick van den Broeck.

1575.-

Jan van den Wouwere.
Cornelis Wachmans.
Goderc van Luchtenberch.

157Ö.

Geerit van den Broeck.
Cornelis Wachmans.
Godert van Luchtenberch.

Ghorys Buyfen.

Godert van Luchtenberch.

Cornelis Wachmans.

1578.

Ghorys Buyfen.

Jooft Cornelisfoon.

Chriltiaan Bvk.

• 1579-

Ghorys Buyfen.

Gheryt van den Broeck.

Chrifliaen Baeck.

1580.

Cornelis Wachmans.
Joofl Cornelifz.

Mr. Godert Roelants.

1531.

Jooft Cornelifz.

Mr. Godert Roelants.

Heymerick Adr. Heymericx.

1582.

Jan van Baerl.

Mr. Jan Montens.
Heymerick Adr: Heymericx.

1583.

Gecontinueert,

1584.

Jan van Baerl.

Mr. Jan Montens.

Heymerick Adr; [Heymericx.

•I58-5.

Heymerick Adr: Heymericx.

Jan van Oflaeyen.

Mr. Sebrecht Grauwen.

158Ö.

Heymerick Adr»- Heymericx.

Jan van Oftaeyen.

Boudewyn van der Mylen.

1587.

Jan Peterfz van Baerle.

Boudewyn van der MyL
jan van Oftayen".

1588.

Gecontinueert.

1589-

Mr. Sebrecht 's Graeuwen.

Jan van Baerle.

Jan van Oftayen.

1:90-

Goris Buyfen.

Jooft Cornelifz.

Mr. Sebrecht 's Grauwen.

1591-

Gecontinueerf.

1592.

Jan van Baerle.

Jan Cheeus.

Mr. Hugo van Luchtenberch.

1593-

Gecontinueert.

1594-

Heymerick Adr. Heyraericx.

Jan van Sorgen.

Philips Wachmans.

1595-

Gecontinueert.

1596.

Jan Cheeus.

Heymerick Adr: Heymericx.
Philips Wachmans.
Nn 159?'
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1597-

Gecentinueert.

1598.

Heymerick Adr: Heymericx.

Jan Cheeus.

Jan de Loecker.

I599»-

Jan Chceuws.

Jan Marceüs van Sorgen.

Mr. Henrick van der Hagen.

160Q.

Jan Cornelis Cheeuws.

Mr. Philips Wachmans.
Joris Wynants van Bernagien.

1601.

Jan Cornelis Cheeuws.

Jan Marcelis van Sorgen.

Dingman van der Locht.

1602.

Jan Marcelis van Sorgen.

Dingman van der Locht.

Mr. Philips Wachmans.

1603.

Cecontimieerf.

1604.

Jan Marcelis van Sorgen.

Jan Geens.

Mr. Philips Wachmans.

1605.

Jan Marcelis van Sorgen,

Mr. Philips Wachmans.
Dingman van der Locht.

1606.

Gecontinueert,

1607.

Jan Cheeuws.
Dingman van der Locht.

Godert Peter Boudewyns.

1Ö08, 1609.

Gecontinueert.

1610.

Dingman van der Locht.
Gcvae-c Peter Boudewyns/
Roelof Bacx.

1611.

Dingman van der Locht.
Govaert Peter Boudewyns.
Mr. Johan Gofuinus.

1612.

Dingeman van der Locht.
Mr. Jan Gofuinus.

Mr. Jan de Loeckere.

1613.

Dingman van der Locht.

Job Wynants van Ruth.
Mr. Johan Qofuinus.

Gecontinueert.

Dingman van der Locht.
Mr. Jan Gofuinus.

Jan Brantfchatz.

1616.

Gecontinueert^

1617.

Dingman van der Locht.

Mr. Jan Gofuinus.

Govaert Peter Boudewyns.

1618.

Gecontinueert.

1619.

Dingeman van der Locht.

Job Wynants van Ruth.

Pieter van Lanfchot.

1020- 4624.

Gecontinueert,

1625.

Mr. Gysbrecht Eelkens.

Mr. Chriiliaen van der Locht.
Adriaen van Gelcum.

1626.

Mr. Gysbrecht Eelkens.

Mr. Chriftiaen van Jcr Locht.

Henrick Anthonis Wiffems.

1627.
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1627.

Mr. Gysbrecht Eelkens.

Gerard van Arendonck»

Adriaen van Gelcom.

1628'

Gecontittueert.

1629.

Dingman van der Locht.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Adriaen van Gelcom.

1630.

Dingman van der Locht.

Johan van Putte.

.Tonk^ Aelbert van Dunghen.

1631.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Mr. Peter van Hegelfom.

Jonk"". Aelbert van Dongen.

1632.

Johan van Putte.

Mr. Martinus de Werimont.
Cornelis Hulshouts.

i633-

Johan van Putte.

Cornelis Hulshouts.

Mr. Gysbrecht Eelkens.

1634.

Mr. Martinus de Werimont.
Mr. Gysbrecht Eelkens.

Godefroy van den Broeck.

i<535-

Mr. Martinus de Weirmont.
Adriaen Dyrven.

Godefroy van den Broeck.

1636.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Cornelis Hulshouts.

Huybrecht Sprongh.

Dr. Godefroy van den Broeck.

Cornelis Hulshouts.

Mr. Martinus de Weermont.

//. BoeL FIII. Hooftjluk. 2^3

1638.

Mr. Willem Stryp.

Willem Pollet.

Dr. Michiel Ryers,

1039.

Gecontinueert.

1040»

Mr. Daniel Buycx.
Dr. Michiel Ryers.

Adriaen Janfz van Tongerlo;

1641.

Gecontinueert,

1642.

Adriaen Janfz van Tongerlo.

Henrick Jooften.

Daem Janfz.

1643.

Gecontinueert.

1644.

Hendrick Jooflen.

Adriaen Janfz van ïongerlo.

Jan van Alphen.

IÖ45-

Hendrick Jooflen.

Jan van Alphen,

Gerard van Campen.

164Ö.

Gecontinueert.

1647.

Geraert van Campen.
Hendrick Jooflen.

Hendrick van Berlicum.

1648.

Hendrick van Berlicum.

Mr. Michiel Ryers.

Anthonis Knollaerts*

1649.

Hendrick van Berlicum.

Anthonis Knollaerts.

Gofuinus van Bernagien^

Nn 2 i6lo>
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Damis JanfTen.

Jacob Hanecop.
Andries Buyfen.

1651.

j
Gecontinueerd'.

1652

Andries Buyfen,

Jan Ryers.

Jan van Alphen.

1653.

Gecontinueerd.

1654.

Peter van Bernagien.

Damis JanfTen.

Johan Ryers.

1655.

Peter van Bernagien. '

Johan Ryers.

Chrifliaen Beens. ;

Peter van Bernagien.

Johan Ryers.

Jacob Stas.

1657-

Anthony van der Noot.

Johan Ryers.

Johan Meyers.

1658.

Anthony van der Noot.

, Johan Ryers.

Abraham van der Eycken.

1659.

Anthony van der Noot.

Johan Ryers.

Damis Janflen.

.

1660.

Gecontinueert.

ï66i.

Anthony van der Noot.
Johan van Alphen.
Eduard van Nieuwenhoven.

>•;

•U§2.

Anthony van défNoot-Ji^'""
'

Jan van AlpheHi

Cornelis van Gent* •
->' ^«i/ .'

Anthony van - der NooÉ.-

Jan van Alphen.
Pieter Nuyts.

'j nr.v n;.

Anthony van der Noot.
Pieter Nuyts.
Lamb'. Winckelmans.

1665.

Damis JanfTen. .f."V 3Ul
Pieter Nuyts.
Cornelis BouaertS

,
1666.

Damis JanfTen.

Johan van Bergen.
Cornelis Bouaerts.

1667.

Anthony van Buerflede.
Cornelis Bouaerts.

Cornelis Vingerhoetsi

1668 , i66g.

Gecontinueert.

1670.

Anthony van Buerflede.

Hendrick van Berlicum.

Cornelis Vingerhoets.

iÖ7r.

Cornelis Vingerhoets.
Baftiaen Bernagien.

Cornelis van Erfrenten.

1(572.

Cornelis van Erfrenten.

Bafliaen van Bernagien.
Pieter Rauws.

1673, 1674.

Gecontinueert,

1675.

Sebafliaen Bernagie.

Pieter Rauws.
Lenaert van Erfrenten.

16-^6,
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Willem van Bergen.

Sebafliaen Bernagie.

Pieter Rauws. .

1677.

Willem van Gent.
Hendrick Buyfen.

" '

' .

Chrüloffel Hanecops.

1678.

Gecontimeert.

I679.

Johan van Alphen.

Hendrick Buyfen.

Chrifloffel Hanecops.

16Z0.

Pieter Beens.

Leonard van Erfrenten. '"^*' ^*'

Johan Vertholen.

^ - 1681, 1682.

Gecontinueert,

1683.

Pieter Beens.

Johan Vertholen.

Johan Schouwen.

1684*

Pieter Rauws.
Johan Schouwen.
Hendrick Buyfen^

1685-

Adriaen van Overvelt.

Hendrick Buyfen.

Willem van Erp.

1686.

Gecontinueert,

1Ö87.

Dr. Chriftoffel van Campen.
Jacob Wachmans.
Cornelis van Bergen.

1688.

Df. Chriftoffel van Campen.
Góvert van Alphen.

Jacob Wachmans.

IL Boek. VUL Hn^tjlük.

Dr. Chrifloffel van Canlpen.

Hendrick Kamerlingh.
Leonard van Erfrenteii.

iëgê.

Dr. Chriftoffel van Campen.
Hendrick Kamerlingh.

Hendrick Buyfen. •'^'j'C'>'^-

Gecontinueert

,

1694.

Hendrick Kamerlingh; • ;
Hendrick Buyfen.

Johan Meermans.

1695.

Adriaen Vereyck.
Hendrick Buyfen.

Johan Meermans.

1696.

Hendrick Kamerlingh.

Adriaen Vereyck.
Hendrick Buyfen.

i(597-i6'9p.

Gecontinueert^

1700.

Adriaen Vereyck.
Hendrick Buyfen. .

Cornelis van Gent.

1701.

Dr. Lamb'. Bern: Noortbergh.

Adriaen Vereyck.

Cornelis van Gent.

1702.

Johan van der Hult.

Cornelis van Gent.

Johan Vereyt.

1703-

Cornelis van Gent.

Johan Vereyt.

Steven Vereyck.
Nn 3

iSir

1704.
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1704. 1723» J724.
\

Cornelis van Gent.

Steven Vereyck.

Mr. Johan van Bergen.

Gecontinueert'.

1725.

r

. i-

1705.

Mr. Johan van Bergen.

Cornelis van Gent.

Steven Vereyck.

Cornelis van Gent. i '^ ^

Johan Roelants. V^

Johan Delfziel.
-"^^ ""

172Ö- 1734-

r r-offrW

170Ö.
Gecontinueert.

Cornelis van Gent.

Steven Vereyck.
Cornelis Couwenbergh.

1707 -171 7.

Gecontinueert.

- .V 'J

1735^

Cornelis van Gent.

Adriaen Waelwyck.
Cornelis Gysbrecht Knollaert.

1718.
173Ö.

Cornelis van Gent.

Cornelis Couwenbergh.
Mr. Sebafliaen Bernaige.

1719.

Cornelis van Gent, obiit.

Adriaen Waelwyck.
Cornelis Gysb^ Knollaert.

Hendrick Vertolen, naa de

Corn: van Gent.

doot van

Gecontinueert. 1737.

1720.

Cornelis van Gent.

Cornelis Couwenbergh.
Johan Roelants.

Adriaen Waelwyck.
Hendrick Vertolen.

Martinus van der Hult.

1738-

1721.

GecontinHe.ert.

1722.

; ohan Roelants.

[ ohan Delfziel.

Gerard Johan Noortbergh.

Cornelis van Gent.

Johan Roelants.

Cornelis Baillet.

1739-1742-

Gecontinueert.

IX. HOOFTSTUK.
Van den Kr^gsraadt der Stadt Breda.

WAnneer de Krygsraadt te Breda eerfl is opgericht , kan men , by gebreck van
behoorlycke aentekening, niet wel bepalen. De oudfte Ordonnantie,

die in de Stads Regifters gevonden wordt, is van 't jaar 1568. , hoewel uyt de
Voorreden niet duyfter af te nemen is , dat er in vorige jaaren reeds eenige
Reglementen op 't waecken der Borgeren gemaakt waren , welcke te dien tyd

noch agtervolgt wierden.
Voor-
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Voorheen was de Borgerye verdeelt in vyf Vaandelen, aan welcke de Wacht
der Stade toebetrouwt was; Boven dien was er nog een Vaandel Jonge Ge-
zellen , 't gene op zich zelf beflont , en aan den Krygsraadt niet onderwor-
pen was. iVJen vindt van dit Vaandel reeds gewag gemaekt omtrent 't jaar

1540. , wanneer het met Reynier Prins van Oranjen optrock , om de Gelder-

fchcn uyt de Baanderyc van Breda en 't Land vandenRyen, alwaar zy met bran-

den en pionderen veel gewelt deden, te verjagen. In 't begin der Neder-
lantfche oorlogen heeft 't zelve zeer aanmerckelycke dienften gedaen , voor-
namentlycl: in 't jaar 1581,, te, tyde der overrompeling van Breda door den
Heer van Haukepenne, wanneer het met de uyterfle dapperheid de vyand-
lycke aanvallen telkens afkeerde , in zoo verre , dat door 't fneuvelen van
den Kapitcyn Hendrick Feckens , en 't grootfte gedeelte der gemelde Jonge
Gezellen, aat Vaandeldoenmaels teenemael is vernielt geworden, zedert welc-

ken tyd er oock niet meer van gewaagt wordt.

Naderhant zyn er weder agt Vaandelen geweeft, waar van echter geen Re-
glement of Ordonnantie gevonden wordt : alleen blyckt 't uyt de Aéle boec-

ken der Stadt, dat naa de verovering van Breda, in 't jaar 1625., de agt Vaan-
delen der Borgerye- door den Magiftraet aan de Infante Ifabella Clara Eugenia
zyn aangeboden geweeft. Eyndelyck is in 't vervolg van tyd 't getal dier

Vaendelen vaftgefbelt en bepaelt op fes, waar by 't tot heden toe gebleven is,

in gevolge de Ordonnantien defwegen van tyd te tyd gemaakt.

In diervoegen beftaet de Krygsraadt der Stadt Breda tans uyt den DrolTaert,

de Borgemeefleren en fes Kapiteynen der Borgerye , welke Kapiteynen voor-

heen , naa 't veranderen der Wet, jaarlyks by den Magiflraet wierden ver-

kooren of aangehouden , doch nu voor hun leven worden aangeftelt , welcke
Vergadering bygewoont wordt door den Secretaris der Stadt Breda , gelyck

alles breeder kan gezien worden uyt de volgende Ordonnantie in den jaare

1724. vallgeftelt.

Nieuwe geam^Ueerde Ordonnantie aangaande het Waaken van de Borgerye

der Stadt Breda.

„ DrofTaert , Borgemeefleren en Schepenen der Stadt Breda ondervindende,

„ dat in de Ordonnantie by haar Ed: W. Agtbare aangaende het Waaken van

„ de Borgerye defer Stede, op den 21 January 1712 ,
gearrefleert ende geë-

„ maneert, nog eenige weynige duyflerheden fyn, dewelke, om alle difpu-

„ ten voor te komen, wel behoorden geinterpreteert , en de opgemelte Or-

„ donnanrie in defe ofte gene opfichten oock behoorde geamplieert te wor-
den. Soo ill , dat haar Ed: W. Aghtbare in aanraerckinge , en uyt confi-

deratie voor de gemeene rufle ende welvaren hunner refpeflive Borgeren

en Ingefetenen , de opgemelte Ordonnantie al nu ten deele interpreterende

en ten deele amplierende
,

geordonneert en geftatueert hebben in maniere

als volgt.

ï»

>»

}>

„ In den eerften fullen alle Borgeren en Ingefetenen ter wagte geordonneert

,

„ gehouden en verbonden wcfen hen daer inne wel ende getrouwelyck te

„ quyten
,
geiyck alle goede Borgeren betaamt , volgens den Eed van onder-

„ danigheyt ende getrouwigheyt daer toe flaande , ende foo als elck Capi-

j, teyn fyne onder deszelfs Compagnie gehoorende fal gelaflen ende bevelen

„ op de naavolgende penen.

2,

„ Alle Mansperfoonen getrouwt of ongetrouwt boven de twintig jaren , en

„ onder de feventig jaren , bequaem fynde ter Ordonnantie van den Crygs-

„ raad , die by hen felfs op een flyl , handwerck, Renten ofte revenues beftaan

,

„ fonder onderfcheyd of fy in een anders brood fyn of niet , en het fy daer
in
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in een of meer in een en dezelfde huyshoudinge werden gevonden , fullen

fchuldig ende gehouden fyn , om den twaalfden nagt de ordinaire Nagc-
waghten op het Stadthuys , ofte wanneer het den tour van de felve wagten
fal requireren , waer te nemen of anderfins gehouden fyn met den Capiceyn

daer over te compoferen , met dien verftande noghtans , dat wanneer Ou-
ders en Kinderen , ofte Sufters en Broeders een en defelve negotie ofte

handwerclc in 't felfde huys fyn doende, ofte van gemeene revenues op
haer felfs fyn beflaende, alsdan maar twee van de felve gehouden fullen fyn

jj op de Waghten te komen , ofte wel daer over te compoferen.
»

„ Gelyck mede als van outs, met den Capiteyn voor "de gemelte ordinaire

„ waghten fullen konnen ofte moeten compoferen alle Mansperfoonen boven

„ de ieventigh jaren, mitsgaders de Weduwen en (^uefels,ende andere dogh-

„ ters , in maniere als in den voren ftaenden Articul , op haer felfs beilaen-

„ de , ter arbitragie van de Magiflraet , hec fy daer een ofte meer in een

„ huyshoudinge werden gevonden , fonder onderfcheyd of fy in een anders

„ brood fyn of niet, onder de limitatie als in den vooren ftaanden Articul, ge-

„ lyck mede de publique nering doende, gegageerde Militairen, als mede

„ Militaire Vrouwen ofte Weduwen , mitsgaders die fomers in het Leger gaen

„ foetelen , of hen elders ophouden.

„ Niemand fal vry fyn van Ordinaire of Extraordinaire dienften , Toghten

,

„ of Waghten , als alleenlyck de Heeren vjin de Magiflraet , Griffier en Secre-

„ taris , mitsgaders de voorgenoemde afgegane Heeren en der felver Wedu-
„ wen , foo lange die Weduwen mogten blyven , als mede de regerende Tien-

„ raadsmannen en Weesmeeflers defer Stede.

»

j)

„ Item fullen van de Ordinaire en Extraordinaire dienften , Toghten en
Waghten vry fyn , en als Emeriti geconfidereert worden alle Mansperfoonen
boven de 70. jaren oudt, welcke dertigh jaren de Borgervvaghten , Toghten
en dienflen perfoneel hebben waergenomen.

6.

M Van Extraordinaire Waghten of dienllen fullen vry fyn alle Perfoonen,

,j fonder onderfcheyd, boven de 70. jaren, de Regenten van de Godshuyfen,

„ de Aelmoeffeniers , de Diaconen en de Brandmeeflers defer Stede.

„ Alle die gene, die vrydom van de Waghten of Extraordinaire dienllen

„ pretenderen te hebben , ofte namaels verkr5^gen fullen uyt gunfle van den

„ Heer en Baron van Breda , off van .haar Ed: Wel Agtbaere de Heeren van

„ de Magiflraet, fullen fchuldig fyn hun befcheet, 't welk fy daar van heb-

„ ben ofte bekomen, ten allen tyden, des vermaent ƒynde , te vertoonen aen

„ den Krygsraed.

8.

„ Elck Borger of Ingefeten (^hier voren in den tweeden Articul gemelt, en

„ met hen Capiteyn niet gecompofeert fynde voor de Ordinaire Waghten)
„ fal fchuldiga ende gehouden fyn in perfoon,ten ware by fieckte, 't welk
„ fal ilaen tot kennifle en jugement van den Capiteyn, of in fyn abfentie by
„ den Ofhcier de Waght commanderende, en in cas van difpuyt ter arbitragie

» van
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„ van den Cryghsraed , figh felfs te laten vinden , met behoirlyck geweer en
„ wapenen, ter ordinaire plaetfe op het Stadthuys, wanneer liet fyn tour, als

,, in den tweeden articul om te waeken op de ordinaire waght is , en dat des

„ avonds quart voor tien ueren , op poene , dat de Adelborften fullen verbeu*
„ ren feslluyvers, de Schildergaflen negen grooten,ende die na het ophou-
„ den der kloeke te tien uuren niet' fullen bevonden werden, fullen dubbelt

„ verbeuren , welcke abfenten 's anderendaags door den Sergeant of Com-
„ mandeur aen den Capiteyn fullen opgegeven worden , omme vervolgens de
,, 'felve boeten te doen ophaelen, en daer van by tyd en gelegentheyt de Adel-
„ borilen en Schildergaflen haar aendeei te laten geworden.

„ Een ieder fal op de Waghten moeten blyven in de maenden van Oflober

,

November, December, January en February tot vyf uuren , en in de an-
dere maenden , tot dat de trommel van Reveille gellagen fal fyn by de Mi-
htaire Hoofcwaght , op poene van twaelf ftuyvers by de Adelborflen , en ne-

„ gen fluyvers by de Schildergaflen te verbeuren, en by de Onderofficieren
daer tegens contravenierende dubbelde poene , boven de arbitraire Correftie,

ten ware fy op Ronde , ofte ander employ by den Capiteyn , of in fyn ab-
fentie by den Officier van de Waght waren gecommandeert ; Maer als er ee-
nige extraordinaire toevallen van Brandt, Allarm, Gevangens, ofte ander-
fints mogten fyn , alsdan fal elck op de Waghten moeten blyven , tot dat
fy door ordre van den Capiteyn ofte commahderenden Officier fullen worden
ontflagen, op posne als vooren. .1

)>

5>

10.

„ Ten tyde van voorvallen van Allarm of folemnele parade , wanneer , by
ordonnantie van de Magiflraet , de geheele Compagnie in de wapenen moet
werden gebragt, fal een ieder Borger of Ingefeten (uytgenomen die gene
dewelke in den vierden, vyfden en fesden Articul daer van geexcufeert

fyn ) met behoorlyck geweer felfs in perfoon
, precies op het bevel van

de Capiteynen , ofte foo haefl de trommel geroert , of de allarm Kloek ge-
luydt, ofte andere teeckenen gedaen fullen worden , hen moeten begeven
op de ordinaire Vergaderplaetfen by het Vaandel, met fyn behoorlyck ge-

„ weer , ofte in tyt van allarm op de hier nae gedeflgneerde Loopplaets

,

„ prompt ende gewilligh om te pareren de Ordres, die alsdan by de Ma-
„ gifbraet fullen werden gegeven , op poene van arbitraire Corredtie.

„ Op ordre van de refpeftive Capiteynen moeten oock alle Borgeren en In-

„ gefetenen , in den tweeden Articul hier vooren gemelt , het fy dat fy

„ gecompofeert fyn of niet, by tyde van Extraordinaire Waghten op den Trom-

„ melflagh , felfs in perfoon met behoorlyck geweer en Wapenen , hen be-

,, geven op de ordinaire Vergaderplaets by het Vaendel precies op den geflel-

j, den tyt prompt ende gewilligh , om te gehoorfamen de ordres van den Capi-

„ teyn of commanderenden Officier , op poene dat die abfent is verbeurt drie

„ guldens : Maer de Weduwen of Doghters onder de 70 jaeren fullen alleen-

„ lyk , en geene andere , konnen volflaen met bequame perfoonen in haare

„ plaetfen te fenden, ten genoegen van de refpeftive Capiteynen, of com-

j, manderende Officieren, op poene als vooren.

12.

„ Niemand fal in het vergaderen, optrecken , of blyven ter Wagte , of

„ daer af fcheydende mogen maeken eenigh rumoer, twifl of kyvagie, ofte

„ ongeregeltheyt van fweeren, vloecken, dreygementen of veghteryen , nog-

„ te met fingen , roepen ofte anderfints , op de poene van drie guldens en ar-

Oo 1) bicraire
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„ bitraire Correftie ; Ende of fulcx mogte gebeuren tegen den Capiteyn ofce

„ eenige fyner Officieren , dat fal flaen op dubbelde poenen , en daerenbo-

„ ven nogh op arbitraire ftrafFe na gelegencneyt der faecke.

»i

13-

Niemand fal droncken op de Ordinaire of Extraordinaire Wagten mo-

„ gen fyn , nogh oock op de Parade mogen verfchynen , op poene van arbi-

„ traire Correótie.

14.

„ Sal oock niemand op de Waghten mogen drincken , nogte brengen ee-

„. nigerhanden dranck , 't fy Bier , Wyn of Brandewyn , als allecnlyck met

„ permiflie en communicatie van den commanderenden Officier
,

„ als boven.

»

op pcBne

15'

,, De Wagtmeefter over de Borgerye defer Stad fal gehouden fyn alle avon-

den het Woord te brengen aan den Ed: Heer Droflaert , Prefident ende
Borgemeefler , mitsgaders aan alle de refpedive Capiteynen , en fal de
Waght niet befwaert ofte verandert mogen werden, als met ordre van de
Magiftraet , ende kennilTe van den Cryghsraad , en met wetenfehap van de
Capiteynen.

i6.

„ Het fal de Capiteynen vryftaen om Luytenants en Vaandrigs , mitsgaders

„ Tamboers, by aflyvigheyt van de tegenwoordigen , te maeken, edogh ten

„ genoege ende met approbatie van de Wel Edelen Geftrengen Heer Collonel

:

„ Dogh de aanftelling van de verdere Onderofficieren fal , als van outs , flaen

» ter difpofitie van de refpeftive Capiteynen.

17-

„ Geen Officier of Onderofficier en fal vermogen het Woordt vergeten ,

„ nogh oock van hem geven aen iemandt die daer toe niet geregtigt is , op

,, poene van tien gulden ende arbitraire Corre6tie ter difcretie als voren.

18.

„ Een ieder fal fchuldigh fyn de Capiteynen , Luytenants , Vaendrigs ofce

mindere Officieren van de Waght te toonen behoorlyck refpetl , en te ge-

hoorfamen , oock fpecialyck wanneer hy fal belafl: worden de Ronde te gaan

,

of op fchiltwagt te ftaen , en fal oock niemant van de Schiltwagten mogen
vertrecken , voor dat hy fal wefen afgeloft , op poene van drie guldens en
arbitraire CorreSie.

19.

n

j>

„ Den Officier van de Waght fal niemant meer als een of twee uuren ten

M hoogften agter malkanderen op fchiltwagt vermogen te fetten, ten ware uyt

), nootfakelykheyt ende met kenniffe van den Capiteyu.

20.

^, Soo wie op Schiltwagt flaande flapende wert bevonden , fal verbeuren

»> fyfi geweer, 't welck fal gelolt konnen werden met twintigh fchellingen

,

,, en boven dien vervallen in eene boete van twee guldexas.

. ' „ 21. In
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21.

„ In tyde dat gecommandeert of de Trom geroerc fal worden orft te yfen^

„ fullen alle Borgeren en Ingefetenen , uytgenomeii die hier vooren in de4'^,

„ 5*^. en 6^. Articulen daer van bevrydt fyn, gehouden wcfen felfs in perfoon tê

„ komen,of inhunplietsteftellen een bequaem Perfoon hovende agcien jaren,

5, ten genoegen van den Capiteyn , met een behoorlycke byl of haeck vóor-

„ fien , ten beftemde tyt op de ordinaire Vergaderplaets by het Vaendel , op

„ pcene van drie guldens.

£2.

„ Ingevalle ieraandt van de voorgemelte Borgeren en Ingefetenen, ofte deii

„ Perfoonen die fy gefonden hebben , figh abfenteert onder het yJen , of niet

„ prefent is als de Lyft gelefen wordt, het fy by het Vaendel voor, onder

^

of na het yfen, fal mede verbeuren de vporgemelte poene;

„ Een ieder van de voorgemelte Borgeren en Ingefetenen fal moeten inftaan

„ ende beralen de geit poene of breucke, die de in fyn plaats gefondene per-

foon verbeurt.

»>

»

5J

24.

„ Niemand van de voorgemelte Ysbreeckers fal vermogen ten tyde van het

yfen op fchaecfen te ryden , en ingevalle als iemand van de Ysbreeckers van
d'eene Compagnie onder de andere mogte komen te ryden , foo fal de Ca-

„ piteyn , onder wiens Compagnie hy bevonden werd , den felven mogen ca-

,i langeren voor de boete ^'^an drie guldens , ten behoeven van het, Rot, on,-

,j der wien hy bevonden werdt^ ?

„ Een ieder die den Capiteyn , de Officieren of Onderofficieren niet prompt

), gehoorlaemt ten tyde van het yfen , of andere ordinaire of extraordinaire

„ gevallen , als de Compagnie of een gedeelte van dien onder de wapenen is ,

„ fal verbeuren drie guldens , en arbitraire Correctie na gelegentheyt van
„ faeken.

2(5.

„ Niemand en fal eenige vergaderinge , byeenkomfl ofte allarm maekeri

,, fonder expres confent ende voorweten van den Capiteyn ofte Bevelhebber

„ van de Waght , op fulcke pecuniaire boete en arbitraire Corre6lie , als na gé-

„ legentheyt van faeken bevonden fal worden te behooren,

„ Tot dien eynde tverdt de Loopplaets van de Compagnie voerende het

Witte Vaendel met het devies , ftreckende langs de Suydfyde van de Brug^

flraet ende foo voorts langs den Haegdyck gedefigneert en aengewefen op
de Marckt voor het Stadhuys. . ,. - .

'

,, Van de Compagnie, insgelycx voerende een Wit Vaendel , ftreckende langs

de Noortfyde van de Brugflraet eQ'foo voorts, op de Tolbrugh, met toe-

„ fight op de Hoogebrug.

„ Van de Compagnie voerende het Blaeuw' Vaendel , beginnende van de

„ Weftfydevan hetGinnekehs eyndé fob voorts, op de Ginnekens eyntfe brug,

„ met toefigt op de Keyfersbruggc;
Go 2 „ Van

»»

})

n
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„ Van de Compagnie mede voerende het Blauw Vaeiidel , loopende langs

de Ooflfyde van het Ginnekens eynde en foo voorts , aan den Gevangen to-

„ ren en het Nonnevelt.

,, Van de Compagnie voerende het Oranje Vaendel , flreckende langs de

j, Noortfyde van het Gaflhuys eynde en foo voorts , op het Kafleel pleyn.

„ Van de Compagnie oock voerende een Oranje Vaendel , flreckende langs

„ de Suydfyde van het Gallhuys eynde en foo voorts, op de Gaflhuys eynd-

„ fche of Bosbrugge.

28.

„ Ende fal elck aan fyn huys, by tyde van Allarm, moeten uythangen light

„ in een bequame lantaaren , op prene van twee guldens en arbitraire Cor-
reftie.

29.

„ Niemand fal by dage of anderfints mogen fchieten naar eenige gevels

van huyfen , fchouwen , of uythangborden en diergelycke , daar door iemand
fchade foude komen te lyden, op poene van dartigh fchellingen, hovende
fchade , en arbitraire Corre6lie naer gelegenthey t der faeke.

30.

„ Sal oock niemand mogen fchieten na eenige Vaendels, fulcx dat daar door
het Vaendel foude konnen befchadigt worden, op poene van tien guldens,

boven de reparatie van fchade , en arbitraire Corre6lie als voeren.

31-

„ Niemand fal ter Waghte komen met geleent of ander geweer , <kn met
„ bèhoorlycke fnaphaenen en een goeden degen of houwer , en fal een yder

„ gehouden fyn , fyn fnaphaen en verder geweer wel te moeten onderhou-

„ den , en op de Waght komende ten minflen voorfien fyn mee fes fchooten

„ kruyd en bequaem loot , op poene van tien fluyvers.

32-

„ Een ieder Borger of Ingefeten fal gehouden fyn hem te voorfien en altyt

„ voorfien te blyven , ten minflen met een half pond goed bufpoeder en twee
pond lood, op poene als voor, foo dickmaels anders werd bevonden.

»

j»

))

-n

»

33-

,, Eens anders Roer en fal niemand op de Waghtcn mogen handelen, af-

„ fchieten of ongereet maekcn , op gelyckc poene aJs voor , en nogh van ar-

„ bitraire Correaie.

34-

„ En fal yder dagh des avonds de Waght op 't Stadhuys moeten befet wor-

„ den ten minflen met een Sergeant , Commandeur en fes Adelborflen boven ,

„ en met een Corporael, Landspeflaet , en agtien Schildergaflen benedeit,

n welck boven genoemde getal de refpeftive Capiteynen van half tot half jaar

a, gehouden fullen fyn op de Waghten te beforgen.

35. .

„ En indien het getal van de Waekers ofte van die gene dewelcke op de

„ Waght komen , door flerfte als anderfints foodanig moghte komen te ver-

„ minderen , dat de Capitcyn het opgcmelte vaflgeflefde getal', in den 34"=".

„ Arti-
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j, Articul gefpecificeert, op deJWaght niet foude konnen leveren, foo fal 't deii

„ Capiteyn in fuicken geval vryftaen uyt de Compofanten foodanigen op de

.,, Waght te commanderen, dewelcke hy de bequaemfbe daer toe lal oordee-

„ len, op de poene als in den vorigen fevenden Art: mits defelve alsd.an oock
„ vry en gelibereert fullen wefen van het half jaar beloofde compofitie pen-

„ ningen.

„ Alle Capiteynen , Luytenants en Vaendrigs fullen gehouden fyn alle dagen

„ hun zydgeweer te dragen.

37-

„ De Compofitie gelden , de Breucken èn boeten fullen paratélyck mogeii

„ afgepant worden door den Borger Provoofl op ordre van den Capiteyn, mè-

,, de voor de koften , ende fullen de afgepande goederen publickelyck mogen
werden verkogt voor de Compofitie gelden , Breucken en Boeten met dé
koften , indien defelve binnen veertien dagen na de pandinge niet werdeti
geloft , als van outs ; Edogh het furplus daar van provenierende fal aen den
Eygenaer gereftitueert worden^»

38.

,, Soo wie den Borger Provoofl injurieert of refiflehtie doed , of ook de af-

„ geeyfchte panden weygert te laten volgen , fal verbeuren drie guldens t'elc-

„ ken reyfe , boven arbitraire Corre6lie , en fal eghter de pandinge voort-

„ gaen.

„ De mindere of andere Officieren hen tegeiis de voorfchreve Articulen

„ misgrypcnde fullen moeten betalen dubbelde breucken. .... ...^,. .

;

40.

>5

»

»
5>

»

Ende fullen alle de voorfz. breucken , voor ïoo veel die feecker geflelt,

ende niemand hier voren fyn toegevoegt, fyn tot behoef van de Rotten of
Corporaelfchappen , daer onder die gevallen fyn , die dit geit met kennifle en

goedvinden van den Capiteyn fullen mogen verleggen en belleden Ha hun wel-
gevallen, '-jl.b !;v7 L„! •.

41-

„ En al ifl , dat by elck Articul niet is fpecialyck bygevoegt de arbitfaiVe

Correftie , foo is noghtans de intentie ende meyninge , dat alle mefufes. en-

de overtredingen van defe ordonnantie , in elck Articul begrepen , hoven de

gefielde ende uytgedruckte pecuniele boete, fullen flaan tot arbitr'dre CoN
reÊlie, fullende fpeciael reguard genomen worden, of iemand impertinent,

by moetwille , ende opfettelyck h^eft gepecóêêrt ende gecontravenieert

,

dan wel by onnoofel verfuym.

42.

„ Daerom dan oock van arbitraire poene ofte corredlie geen remiffien fullen

vallen , of Compofitien werden gedaen , dan by Convocatie ofte Vergaderin-

ge van de Edele Heeren DrolTaert , beyde de Borgemeeflers,met alle de Ca-

piteynen , ofte het meeflendeel der felve : Behoudens oock de A6lie aan den
Heer Officier competerende voor alle atroce deliflen , ende voorvallen ,

om die te inflitueren voor de Ordinaire Juftitie alhier , die daar van de ken-

nSÊ èh Jïidicature competeert.

Co 3 „ 43- De
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43-

„ De refpeftive Capiteynen fal het vry flaen haere Compofanten te taxe-

ren na hunnen flaet ende Conditie, daer in altyt betraght ende de equiteyt

ende redelyckheid , dogh ingevalle eenige van hen haer by al fulcke Taxa-

tie moghten vinden befwaert, fullen hen daar over kennen en mogen ad-

drefTeren aen de Heeren van de Magiftraet , om by haer Ed: daer over als-

,, dan gedifponeert te woorden nae behooren.

44-

„ Ende omme alle difordres voor te komen , en de Contraventeurs defer

Articulen behoorlyck te doen ftraffen, foo fal op den eerften Dingsdag in

yder maend Krygsraad gehouden Moorden , 's morgens ten elf uuren op den
Stadhuyfe alhier , in u^elcke alle de Capiteynen fullen moeten compareren,
op een boete van twaelf ftuyvers, en fullen dan op alle voorgeva'le dif-

ordres en mefufes gedelibereert, ende de Contraventeurs geflraft worden
na behooren.

>»

j>

n
»
n

45-

„ Ingevalle dat er difpuy t ontftaet tuflchen de Capiteynen en Borgeren of In-

„ gefetenen , ter faecke van het executeren en inmaenen van de Compofitie

„ gelden , of over „den. Vrydom en de exem'ptie van het felve, mitsgaders

„ over de breutken , of boeten of andere diergelycke voorvallende faeckèn,

„ foo fullen parthyen de faecken eerft brengen moeteft ter decifie van deft

,i
Krygsraad, en wanrieer imand by de uytfpraake van den Krygsraad mogte

„ fuftineren benadeelt te fyn , die fal het vryftaan figh ten fine van redres als-

j, dan te addrefferen aan de opgemelte Heeren van de Magiftraet, omme by
„ haer Edele Wel Aghtbare', na examinatie van faecken , daerop finalyck

,

„ fonder figuur van proces , te werden gedifponeert na asquiteyt en be-

„ hoeren.

46.

„ Behoudelyck den Heer en de Stadt hun authoriteyt , van defe Ordonnantie

„ en Articulen te veranderen , te hermaken , 't fy in 't geheel of ten deelen

„ aftedoen , foo haer Ed : in 't toekomende na gelegentheyt der faeken en ty-

„ den fullen bevinden te behooren.

„ Gelaflende en bevelende, dat een yder in defe Ordonnantie begrepen ,

„ voor foo veel defelve hem aangaet, defe onfe Ordonnantie, op de poenen

„ daar by geftatueert, exaftelyck fal hebben na te komen en te obferveren.

„ Ende op dat niemand van de felve eenige ignorantie foude konnen prfe-

texeren, foo is goedgevonden defe te doen publiceren en te afBgeren.

„ Aldus gedaen
,
gearrefleert ende gerefumeert in 't Collegie van de opge-

melte Heeren van de Magiftraet der Stadt Breda op heden den 20 Maert

iï 1724. (0«i^r y?o»/;) My prefent

(£a was getekent:)

J. G. MicHGORiüs. "GrifEer,
'

•R ncv

n

n

X. HOOFT-
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X. HOOFTSTUK.
yan de Binnen en Buyten Poorters , hunne Rechten en

Gerechtigheden,

SOo wie binnen de Stadt Breda van Ouders , Poorters zynde
, geboren

wordt , die is Poorter en geniet alle de Voorrechten daer toe flaende ;

Doch wordt hy geboren buyten de Stadt , onder deszelfs Regtsgebiedt , 't

gene zich uytftreckt over Teteringen, Molengracht, Zantber^n, en voorts

rondom de Stadt, binnen defcheyding en palen daar van zynde, hier nae aan-

genoemt, foo is hy Buyten Poorter.

En iegelyck mag als Poorteren Poorteres ontfangen worden, mits dat hy
by wettige certificatie ofte anderzints volkomelyk doe blycken van zyne iaafte

woonplaets en goedt gedrag, dat hy de vereyichte borg van drie hondert gul-

den flelle , en de rechten betale , en bovendien in handen van den Buytenbor-
gemeefler , ten vermanen van den Binnenborgemeeffer of een der oudfte Sche-

penen , den gewoonlycken eedt aflegge.

Alle Poorteren, 't zy die binïien of buyten gezeten, geboren, ofte geè'ert

fyn
,

genieten alzulcke Vrydommen en andere Voorrechten als hier n^e
volgen.

Behoudelyck dat de Buyten Poorters , als zyn die Van Tetering , Molen-
gracht , of anderen by de Stads poorten woonende

,
geen Vrydom van Tollei)

,

Acchynfen of Ambachten genieten , lbo lang zy buyten de Stads wallen bly-

ven woonen.
Soo wie , man of wyf , Poorter of Poorteres wordt ,, en wettige kinderen

buyten geboren heeft, alle hunne kinderen, ze'ven jaeren oudt en daer onder
wezende , worden mede Poorters , maar die ouder zyn blyven onvry.

De kinderen , alsdan Poorters of Poortereflen geworden zynde , behouden
hunne Poorterye , al waer 't zoo dat hunne ouders daer nae hunne Poorterye

opfeyden , of naer elders vertrocken.

Een Poorter trouwende eene vreemde huysvrouwe, 't zy jonge dochter,
't zy weduwe, zoo wordt dezelve Poorteres, en blyft naa de doot van haren

man de Poorterye behouden ; ten ware zy eenen anderen man
,
geen Poorter

zynde , troude : Maar een in of Buytengezeten , trouwende eene Poorterefle ,

wordt daarom geen Poorter.

Een Poorter van Breda raag zyn eygen drinckbier brouwen , of doen brou-

wen, zonder daer af aan den Heer of de Stadt eenige acchyns te betalen ,

volgens 't groot Voori'echt by Jan Graaf van Naflau , Heer van Breda , in 't

jaar 1446 , aan hen verleent.

En nadien de Stadt Breda by Philips Koning van Spanjen als Hertog van
Brabant, met toeftemming der Staten van den Lande, en by advies van Willem
Prins van Oranjen , Heer van Breda , als mede van den Kancelier en de Raden
en Rekenkamer van Brabant , ter relatie van den Aertshertog Matthias als Op-
perlandvoogd der Nederlanden, en van den Raad van Staten nevens hem zyn-

de , is opgericht tot eene vrye Stadt van Brabant
,
genietende alle de Vryhe-

den en Voorrechten, welcke de Steden van Thienen , DielT; , Leeuween Ni-

velle gebruycken : zoo hebben dienvolgens de Poorters van Breda 't recht , dat

de gene die aldaer ecnig ambacht geleert hebben , in alle andere vrye Steden

geacht en gehouden werden , als of zy 't Ambacht in de zelfde Stadt geleerd

hadden : En zyn oock de gemelde Poorters vry van den Brabantfen Tol ; 't

gene alles breeder blyckt by de opene Brieven van Oftroy daar van verleent

in Lentemaandt 1581. welcke naderhant by de Algemeene Staten, in den jaa-

re '643, bekragtigt zyn.

Een Poorter van Breda mag, nergens in 't Landt Van Breda, ter eerfter in-

Uantie
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ftantie van hals en have , in rechten betrocken worden , dan voor de Schepe-

nen van Breda : En indien hy binnen 't gemelde Landt ergens , van hals of ha-

ve wordt aangefproken , zoo mag hy van de Borgemeelteren der Scadt uyt-

fch'ryfbrieven verzoecken , waar by de Wethouderen der Plaetzen, daar

zulcke Poorter is aengefproken ,
gelaft worden alle de proceduren, deswegen

aar.gelegt , kufl en fchadeloos aftedoen : gelyck hier van , boven , onder den

titel van den Buytenborgemeefler, in 't vyfde Hooftlliik, breeder gehan-

delt is.

Insgelycks mag een Poorter van Breda, ter faecke van alle contraflen,

fchulden en geloften, by iemanden van de Dorpen 'sLands van Breda, uytge-

nomen Ooflerhout en Rofendael , binnen Breda gemaekt en aangegaen , zy-

nen fchuldenaer door eenen Roeydrager van Breda doen inhalen, en hem
voor den Prefident en Schepenen dag befcheyden , om in rechte te verfchynen

en te aanhooren den eyfch , die tegen hem fal worden genomen , en ingevalle

van Contum^grie , dat tegen hem als gecontumacieerden fal worden geprocedeert

tot uytwinning van zyne haefgoederen , en voorts van zyne andere goederen

,

zoo als naa rechten zal behooren.

En mag een Poorter van Breda de Ingezetenen van Terheyden , ter zaecke

van alle Contraften , fchulden en geloften , 't zy die binnen de Stadt of daer

buyten gemaekt zyn , op de voorgemelde wyfe doen inhalen ; volgens 't Ac-

coord tuflchen die van Breda en Terheyden gemaakt , op den elfden van Slacht-

maandt 1400.

Een Poorter van Breda mag voor civile zaecken op de Poort of gevangenis

niet gelegt worden , indien hy borg kan flellen , en er geen twyffel is , of de

zaecke halsftraffelyck is dan niet.

Oock is geen Poorter of Ingezeten der Stadt fchuldig eenig IfTuegelt binnen

de Stadt Antwerpen te geven van de goeden, die hem daer aenkomen of be-

llerven.

Wanneer een Poorter opruymt van Schulden , die en fal geen Poorter meer
zyn nog worden.
En of 't gebeurde , dat eenig jong kint , binnen de Stadt en Lande van Bre-

da, door brandt, water of anderzints onnofel Itierf, en verzuymt wierdt,

daer af en beurt de Heer geen breucke.

Geene Borgeren mogen hen mede tegen den OiEcier Politiek , of tegen de

gewoone Juftitie , behelpen met eenig Militair Voorrecht, ten zy die Bor-

ger ten minften den tyt van fes weecken is aangenomen en onder eedt in vaflen

dienfl; ontfangen geweefl , voor en aleer hy van zaecken van misdaed door

den Politicken Officier wordt aengefproken, en dat hy dienvolgens heeft ge-

daen tocht en wacht en andere Krygsbedryven , volgens het bevel, by den

Prins van Oranjen aan den Stadvoogdt van Breda gegeven , op den twaalfden

van Bloeymaandt 1593.
De Borgerye der Stadt Breda beflaat tans uyt Dartig byzondere Gildens of

Ambachten , en drie Kamers der Schutteren , welcke door de Heeren van Bre-

da , of by den DrolTaert , de Burgemeefleren en Schepenen in derzelver naam

,

. van tyd te tyd opgericht , en met veele rechten en voordeelen boven andere

voorzien zyn.

Lyfie der Gildens ö/" Ambachten binnen de Stadt Breda,

gefielt naa den tyd hunner Oprechting.

1. Timmerluyden , opgerecht den 25 Juny i443-

2. Kramers , den 6 April 1447-

3. Lalvenkopers, den 14 September. ........ 1537.

4' Silverfmeeden , den 2 December 1552.

5. Schrynwerckers, den 19 Auguflus 1555-

6. Brou-
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6. Brouwers, den 25 January 15Ö1.

7. Kuypers, den 3 Meert 1561.

8. Smeeden, den 11 Mey iJ?!-

9. Mandemaeckers , den 2 January ijgr.

10. Vifchkopers, den 16 Mey 1591.

11. Hoedemaeckers, den26 July 1591.

12. Schippers , den 15 Juny 1592.

13. Schoenmaeckers , den 9 September. ....... 1598.

14. Chirurgyns , den 24 January 1599.

15. Metzelaers , den 3 December 1601.

16. Backers, den 8 Auguflus. . . . , . . . ... 1602.

17. Kleermaeckers , den 240£lober 1604.

18. Glazcmaeckers, den 16 April. 1612.

19. Linnevvevers, den 18 Meert 1616.

20. Korenmeters , den 9 Oflober. . . .
'.

. . . . . 1618.

21. Brandewynftokers , den 15 December 1Ö33.

22. Kraankinders , den 6 February 1638.

23. Houtkopers, den 16 Juny 1648.

24. Knoopmaeckers , den lo December. . . .... 1655.

25. Vleyfchhouwers , den 29 Mey. ........ 1671.

26. Binnen Voerlieden , den ./..... i .. . . 1671.

27. Buyten Voerlieden , den 1671.

28. Tinnegieters , den 12 Mey . i(58i.

29. Wynkopers, den 24 Juny 1681.

30. Bierkruyers, den 24 Juny i68i.

Van de Schutteryen.

Binnen de Stadt Breda zyn mede nog drie Gilden of Broederfchappen van
Schutteren, welcke door de Heeren van Breda van tyd te tyd zyn opgericht,

en met veele rechten en voordeelen beguniligt.

\
i.

De eerfle en alderoudfle is de Kamer of Broederfchap van den Edelen Hanthoogt

anders gezegt lan St. Sebajiiaen^ hoewel men den rechten tyd niet kan bepaa-

len door wien en wanneer die is ingeftelt, naadien alle de Voorrechten en Op-
rechtingbrieven , of door de ongelucken des tyds , of door 't verzuym der Re-

Pp geer-
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geerders, verloren zyn. Deze Schutten hebben tans hunne Vergaderplaets op
de Kamer boven de Wage, aan hen ten dien ej-nde door' den Magiflraet ver-
gunt: zy hadden hunnen Doelen voorheen buyten de oude Gatlhuyspoort,
doch hebben die nu omtrent de Gafthuysvelden

,
gelyck mede hunneii Schuts-

boom buyten de Ginnekenspoort in de Zantbergei^ ^ alyvacr zy op St.
:

Jans dag
gewoon zyn den Vogel te fchieten. Philip Willem Prins van Oranjen, Heer
van Breda, hield deze Kamer in zulcken waerde ,

" dat hy , in'tjaer 1609.
zelf met de Schutten optrock, en te zamen met dezelve nacr den Papegaey
fchoot.' Deze Kamer • wordt befltert- door eenen Överdeken, weflce' jaarlyks

,

naa 't veranderen der Wet, uyt den Magiflraet daer toe benoemt of aangehou-
den -#órdc , tvi^ee Dekens en twee Ondermannen, aan dewelcke de- betich-

ting flaat der genen , die tegen de Wetten van 't Gildt gebreuckt en overtre-

den hebben. Bovendien 'zyri ei- nog twee Busmeeftérs ", welke verplicht zyn
de inkqmendc penningen te ontfangen, en die getrouwelyck gadete,fjaen.

... 2. anY^iiniriO .^i

De Kaffier vande.FoetQfKruyshQogf gemeenlyek.ia de Stads Schriften, de
Oude Schutten, of het oudt Gtldt van St. Joris genaemt, is reeds zcdert eenige

eeuwen door- de- Pleer-en-van Breda ingellelt geweefb. De oudlle ICaart die

men voor handen heeft, is wel zonder eenige bepaling van dag en jaar, doch
men ka-n echter uyt dezelve genoegzaem befpeuren, dat die omtreifi:^ 't begin
der vyftiende eeuw reeds moet verleent zyn. . ^

Men vindc, dat door de opkomende Nederlandfche beroertens, ert'liet ver-

anderen der Regeering dezer Land'.n, deze Kamer oock een geruymen tyd is

vernietigt geweeft. Doch Philip Willem Prins van Oranjen , Heer van Breda
,

heeft dezelve, by zyne Ordonnantie, gegeven den negen en twintigflen van
Slachtmaahdt'iöij , weder opgerecht,'en in haren vorigen flant herflfelt.

Deze Oude Schutten waren eertyts in een groot aanzien, tot zoo verre, dat

de Tienraaden , alvoorens te belluyten op de pointen , hen door den Magif-
lraet vjDorgeftelt , dickwils jnet dezelve 'be;gBerdcn tp raadplegen; zy wierden
oock gewoonlyck op de Stads gemeeneMaeltyden genodigt;in den jaerlyckfen

Ontigang hadden zy den -rang voor de verdere Schutteryen , en moeften dien

bywoonen in 't harnafch, met een rapier of lang mes, en een gereckten

boóge.' , . •

Zy hadden voorheen een Kapel in de Lieve Vrouwe Kerck , waar in , ter

eeren van St. Joris, een- Prebende of Beneficie geflicht was, weiekers in-

komften zy tans nog bezitten. Plunne Vergaderplaets was voorheen op 't

Stadhuys,' welke Kamer zy naderhant , wegens hun verval, hebben verloren,

en die in 't vervolg van tyd is gegeven aan de Kloveniers. Doch by de we-
deroprechting van het St. Joris Gilde, hébben zy, op den zevenden van Slacht-

maandt 1617, van den Magiflraet verkregen de Kamer boven de doenmaels
nieuwgeboude Vleyfchhal, waar op zy hunne gewoone Vergaderingen nog
houden. Eertyts hadden zy hunnen I>oelen aan 't eynde der Doelflraet, ter

plaetze alwaar de Kapucinen Hof nu gelegen is ; Maar vermits dien grondt , tot

het maken van den gemelden Hof, wierdt ingenomen, en vervolgens, naa

het vertreck der Kapucinen , aan den Heer van Breda verviel , zoo heeft de
Magiflraet aan hen , op den tienden van Wynmaandt 1 644. , van Stadswegen
vergunt een Erf, by den ouden Volmolen, omtrent de Ginnekenspoort, 't

gene zy tot eenen Doelen hebben vervaardigt , en alwaer zy hen nog heden
in 't boogfchieten oefFenen.

Deze Schutterye wordt geregeert by eenen Overdeken , uyt den 'Magiflraet

daer toe verkoren wordende, twee Dekens, vier Ondermannen en een Bu^-

meefler , aan dewelcke de betichting flaat der genen , die hen tegen de Wetten
van 't Gilde hebben misdragen.

De Nieuwe Schutten of Kloveniers , anders genaemt het St. Jntnnis Gildf\

wiers Kanjer j door Willem den l. Prins van Oranjen, Heer van Breda, in 't

jaar
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jaar 1565 , eerfl opgercchc is
,
gebruycken de hedendaegfe manier van Wa-

penen, te weten de BulTe , en hebben hunne Vergaderplaets op de bovenzaal

van 't Stadhuys, die, door 't verval van het St. Joris Gilde, ledig ftaende,

aan hen, te tyde hunner inftelling, op 't verzoeck van den gemelden Prins
>

door den Magiftraet vergunt is. Zy hebben hunnen Doelen omtrent de Gaft-

huys velden, werwaerts die, zedert de nieuwe Omwalhng der Stadt Breda, in

't jaar i68i, van het Gafthuyseynde, aan welcken oort de Doelens, zoo van
den E(ielen Hantboog, ais van de Kloveniers , voormaels Honden , verpiaatft is.

Deze Schutters hebben tot hunnen Hooftraan of Overdeken , den DrofTaerc

van Breda, dewelke, met twee Dekens, vier Oudermannen en eenen Bus-
meefler, het beftier heeft over 't Gilde, en de uytvoering der Artikelen in de
Kaart, aan hen door Prins Willem verleent, vervat,

2)^ Kamer van Rhetorica gcnaemt Vreugdendal.

Opwattyd, binnen de Stadt Breda, opgerecht is de Kamer van Rhetorica

^

weet men niet, doordien alle de oude Scnrifcen en Papieren, in den grooten
brandt van 't jaar 1534, te geiyck met de Kamer verteert zyn. Alleen vliidc

men aangetekent, dat ze geweeft is een der oudften van ganfch Brabant, en
geene in ouderdom boven haer erkende, daji de Koode Rooje te Loven.

In de Nederlanden zyn de Kameren van Rhetorica , reeds voor veele eeu-

wen," naa 't voorbeeldt van die van Sparten, Athenen, en der oude Ro-
meynen, ingeftelt, en met veele Voorrechten by de Prinfen van den Lande
begiftigt geworden, door welcke Kameren, in de voorlede tyden, niet alleen

de bedorve tucht, en de kwade zeden dapper zyn over den hekel gehaek,
maar oock van tyd te tyd gelegt de beginfelen en gronden der Kriflelycke Her-
vorming. En of wel de Geeflelycken dezer Landen, voonl in 't begin der Ne-
derlandfche Beroerten , zeer gey vert en getracht hebben de gemelde Kameren
te dempen en af te fchaffen, onder voorwendzel, dat ze al te vryborftig en
aan de Roomfche Kerck ergerlyck waaren door Vertooningen , Zinnebeelden,

en andere Verhandelingen ; zoo hebben zy echter tot hun oogwit niet konnen
komen, nademael de Kameren by de Overheden zoodanig gellyft en gehand-
haaft wierden , dat by de Pacificatie van Gent, door de Staten van den Lan-
de, bevolen is, dat de Kameren en verdere loffelycke gewoonten in fiaaren

ouden ftaet zouden herltelt worden.
Zedert dien tyd heeft de Kamer van Rhetorica binnen deze Stadt mede ha-

ren adem beginnen te fcheppen , doch alleen voor eenen korten tyd : Want
de Stadt Breda, in 't jaar 158 1, door den Heer van Haultepenne,by verrafling

ingenomen zynde, zoo is dezelve door den Koningvan Spanjen in den ban en

te niet gedaan , mitsgaders by opene brieven verklaert fcandaleus en verderf-

felyck te zyn, om de ergernillen tegen den Roomfchen Godsdienft gepleegt.

Vervolgens is ze, naa de verovering van Breda door Prins Maurits, in den
jaare 1590, weder herftelt, En in 't jaar 1625, wanneer de Stadt door den
Marckgraef Spinolawas ingenomen, mits 't vertreck der oudfte en voornaemfbe
Leden , teenemael onderdruckt geweefl. Eyndelyek is deze Kamer , naa de
herwinning der Stadt, in 't jaar 1637, volgens 't befluyt der Overheid van
den veertienden van Shgtmaandt 1644, en naader by dat van den negentien-

den van Sprockelmaandt 1046, weder in haren voorigen bloeyenden flaat

herftelt.

Deze Broederfchap is, by de Heeren van Breda, en byzonder by Jan en

Hendrick, Graven van Naflau, met veele aenzienelycke Voorrechten begif-

tigt, en onder andere aan dezelve vergunt, eene zekere menigte van Bieren te

mogen brouwen . zonder daar van eenig Accyns of Gruytgeld te betalen. Van
Scadswegen was oock aan eicken Gezelle toegelegt een ïabbertlaken , 't ge-

ne naderhant, in 't jaar 1613, gefchat is op vyftig gulden, jaerlycks by den
Buytenburgemeefter te betalen: En zulks ten aanzien der zware koften, die

zy gewoon waren te doen, by de inkomften der Heeren van Breda, met
Tnomfvieringen, fpeelen van zinnen, en andere verhandelingen: Zelf is deze

Kamer by de Heeren van Breda in zoo groote achting geweeft, dat verfchey-

Pp 2 de
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de derzelve die met hunne tegenwoordigheid wel hebben willen vereeren. On-
der andere kwam Prins Maurits , verzeJt van zyne ganfche hofftoet, op den
dartigflen van Bloeymaandt 1620. derwaercs, en wierdt van de Leden met
veel vreugde en erkentenis ontfangen.

Deze Kamer was rreugdendal genaemt, bcftaande uyt de voornaemfte bor-

geren der Stadt , en hadt ymandt uyt de Wet tot Overdeken. Haar Zinfpreuck

was , H^y vaten genucht ; het Wapen , Een Berckenboom. De Vergaderplaets

was in het huys ftaande aan deZuidzyde van de Veemarkt flraet, op den hoeck
der groote Marckt , 't gene haar in eygendom toebehoorde. In volgende ty-

den is deze Kamer teenemael in verval geraakt , en eyndelyck , door 't uyt-

fterven der nog overige Leden , ganfch vernietigt , waar naa het huys , aan'de

Stadt vervallen zynde, in den jaare 1738 , is verkogt.

Men vindt, dat voorheen binnen Breda nog een Kamer van Rederyckers

geweeft is, doch die is voor veele jaaren reeds vernietigt. Zy voerden den
naam van Oraigners, en hadden tot hun Zinfpreuck , Uyt rechter liefde, en tot

hun Wapen , Een Oranjeboom.

XI. H o o F T S T ü K.

Van de Ingezetenen , mitsgaders van de Fierfchoar en Ff-y-

heïd der Stadt Breda.

ZOo wie binnen de Poorten van Breda buyckvafl: zyn woonende , die houdt
men voor Ingezetenen der gemelde Stadt , en genieten alle de Vrydom-

men , en Gerechtigheden , even als de Poorters , uytgezondert de Vryheid
van den Tol , der Accynfen , en van zyn perzoon of goederen te doen' uyt-

fchryven , als mede van eenige ambachten of neeringen te mogen doen , wel-

ke alleen aan de Poorters worden toegelaten.

3, IDe Vierfchare en de Vryheyt der Stadt Breda is ftreckende hnyten de

,, Stads foorten t volgens de verclaringe van oude Luyden daar van
kennijfe hebbende i als volgt:

„ Jan Aernoutsfone van der Vloet out omtrent 'ii jaren ^ Peter Marten Claas

„ Stickerfz out 66 jaeren^ Sebaftiaen Rombout 'sGraeuwen out -ji jaaren,

„ Heymerick Adriaen Heymericks out omtrent 6g jaaren, en Adriaen Rom-
„ bout 's Graeuwen fone out omtrent 48. jaaren. Ende hebben by hon man
„ waerheydt eedt prefenterende des verfocht fynde, voor waerachtich ver-

„ claert getuycht ende geafBrmeert, als dat de palen ende limicen der Stadt

„ Breda en des Dorps de Hage , buyten de Haechdyckfe poorte fyn fchey-

„ dende foo als hier naer is geilek. A£lum defen i Meerte anno xv*^. feven

55 en tnegentig, in prefentie van Goris Buyfen Schepen in Breda ende van my.

( En ivas ondertekent

:

)
A. Dyrven.

„ Buyten de Haechdykfe Poort.

,, Streckt de Vyerfchare en de Vryheyt van de Stadt, tot op den Water-

„ floot int gefcheyt van den polder van d'Abroek onder Breda en de Hage
„ gelegen , comende uyten Marck nae de Vyfhuyfen flraet.

„ In de Vyfhuyfen "ftraet tot drye of vier Roeden Noortooftwaerts over
den Waterlloot comende van den Kerckacker over den Wech van de voorfz.

ftraet.

InJ>



VAN BREDA. //. Beek. XL Hooftjïuk. 30*

>, In de Haechftrate aan de Wellzyde tot Geeryts van den Broeck erfgena-

j, men erve onder de Hage, neftens Frans den Oliflagers erve onder Breda

„ gelegen.

„ Aen de Suytfyde totten bogaert van Jan Cornelis Cheeuws, van Aart
„ Aart Rovers onder de liage, neftens Aert RuyAcners erve onder Breda

gelegen.

„ Up ten Rysbcrchfen wegh aen de Weftzyde tot Jan Vervloets erve was

,

,, nu Jehenne Anthonis van Wilts weefe erve onder de Hage, neiFensHen-
,, riek RuylTeners erve onder Breda.

„ Aan de Suydooftzyde tot het weechsken daer Aert Rovers zynen ge-

j, bruyck wech over heeft nae fynen beempt onder Breda gelegen.

„ Op ten Boeymeerfchen wegh aan de Suytfyde totten Waterloop comen»
„ de uyt de Vriesdonk, neftens het huysken genaemt de Fuyck, lopende na

de Marck aldaer.

s>

Biiyten de Ginnekenseyndfche Poort.

„ Jan Cornelis Swavaerts , out 65 jaren, Jacob Wytman Peeter VlaminX
,, out 4.6 jaren, Jan Lauwreyfz out 48 jaren, Cornelis Henrick Anffem Stoops

out 48 jaren , Anthi nis Cornelis Cornelifs out 45 jaren , Willem Steven Henricx
ö«/4oy^rf«,ende Cornelis Anthonifs vanderHeyden out omtrent 40 jaren, aWo
op ende omtrent de Meulengracht woonende, hebben eendrachtelyk by
honnen eede, hen daerom nu behoorlyk geftaeft zynde , verclaert, als dat

de palen en limiten alfoo fyn ftaende ende fcheydende, behoudelyk dat van de-

felve palen, mits defe troublen, twee palen wech oft genomen fyn, foo fy

„ verclaerden , fonder argelift. A6tura den xxvj'^". February anno xv^. feven

„ en tnegentich. Prefent Buyfen , Lantfchot Schepenen in Breda ende ick.

{Ende was enclerte^kent :')

A. Dyrven»

„ Streckt de Vyerfchare en de Vryheyt van Breda nefi*ens de Marck totten

„ Sloot tuflchen Jacob Rombout Lips kinderen beempdt op ten Marck gelegen

„ comcnde teynden de Santbergen opte Meulenvloet, ende voorts tot vyer

„ fleenen palen.

,, Den ierllen paal flaande op den cant Van den Molenvloet aan de Noort-

„ fyde getekent met een half kruys.

„ Den tweeden geteeckent met een half cruys ftaande in den Lovensdyck

„ omtrent Laureys Lenaerts Kynderen ftedé.

,. Den derden oock met een half cruys, ftaende int gefcheyt Dingen Keyen

„ erfgen. ende Maeyken van der Bicflraten erven in den Lovensdyck

„ gelegen.

„ Den vyerden ftaande int lant alnu behoorende aan Cornelis Beljaerts erf-

„ gen. omtrent den Heufenhoutfchen pat.

„ Ende van daer voorts is de jurifdiflie en de Vierfchare van de Stadt ftrec-

„ kende na den Teceringfchen Dyck tuflchen Quiryn Claefs erf plech te fyn

„ onder Ghinneken ende Adriaen Laureys erf onder Breda gelegen.

„ Om voirts te weten het gefcheyt van de Vierfchare van Breda ende

„ Ghinneken is omtrent QLiiryn Claefs erve was naefl; den Heufenhoutfchen

wech eenen pael geftelt op ten Teteringfchen dyck tegens Adriaen Michielfz

erve ovc-r fl:reckende voorts naer Heufenhout , tot eenen pael gpfl;elt int erft"

van Pauwels van der Bieftraten ende Michiel Menjaerts erve, ftreckende

voorts nae den achterfhen bliek ende aen dbosken tot Ghinneken.

})

Bityten de Gaflhuyseyntfche Poorte.

,, Streckt de Vj^erfchare van Breda van den voorfz. achterften bliek onder

Ghinneken , voirts tuflchen Bartel Janfz Weyde onder Breda , ende fynen

Pp 3 » groo-
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.. grooten Acker onder Ghinneken , na den berlchot onder Oyflerhout gelegen

,

ende daer d'oude gericht van Breda plach te ftaen nae Ceters ende den
Oofterfchen Eyckdyck, van daer op te wegen die foo nae der Aelfl, als

nae het groot bliek , eensdeels onder Breda ende Oyfterhout gelegen , co-

mende , van daer om d'Abtshocve onder Breda tot d'erffenifle van Jan Wil-
lemfz erfgenamen onder Breda ende Godert Willerafz erve onder Terhey-
den. Voorts tuflchen d'Abtsbeemden nae de Criiysvaert, van daer is voorts

den Schouwfloot comende uyte Cruysvaert in de Vucht loopende over den
Terheydenfchen wegh , daer het Meyskens Cruys plach te ftaen, in den

Marck is het gefcheyt tuflchen de Stadt en Terheyden.

5J

»>

»

In 't vervolg van tyden , veele verfchillen gerezen zynde , wegens de nieu-

we van de Heyde ingenome landen , welke op de palmg van Teteringen en

Oofterhout waren gelegen , zoo is er eyndelyck , op den zevenden van Oogfl-

maandt 1725, een nadere Limietfcheydmg gedaen tuflchen de Vierfcharen van

Breda en Oofterhout , en ten eynde voor 't toekomende alle oncenighedeu

deswegen te vermyden , vondt men goedt drie fteene paelen te zetten , waarop
aan de eene zyde de Wapenen van Breda, en aan de andere die van Ool^er-

hout afgebeeldt wierden; De eerfte pael ftaet aan den berg daar 't oude Gericht

van Breda voormaels ftont, De tweede op den hoeck van de middelfte weg
of ftraet uyt Ceters naar de heyde inloopende; En de derde op den uyterfteii

hoeck van het Poortiers hoefken. Deze t^riQ paelen, geftelc op eene rechte

doorgaende linie, wyfen tans 't waere gefcheyt aan der twee voorgemelde
Regtsgebieden.

,j Maer de Vryheyt def Stadt Breda en ftreckt buyten de Gafthuj'spoorte

„ op ten Teteringfchen Dyck nyet voirder dan aen feker huysken leftmael

„ toebehoort hebbende aen Aechte Jan Jacobs Weduwe , dwelck aen de Suy tr

„ fyde van den Teteringfchen Dyck noes tegens de Lazarye geftaen heeft en-

„ de men te noemen plach het Mesmakers huysken al te famen deur verfchey-

„ den accidenten van belegeringe ende fortificatie der voorfz. Stadt anno xV^.

„ zeven en negentich , ende daernae afgebrant ende gebroken zynde foo ende

,, gelyck dat eertyts by vyer verfcheyden doch confonante ende wittige tur-

„ ben is beleyt in feecker proces dwelck tufl'chen wylen Coenraet Ewouts
„ aenlegger ter eenre , ende CornelifTen van Oeteren als man ende Vooght vaii

j, Marie Henricx Wilricx dochter ter andere zyde voor Wethouderen in Bre-

,, da gemoveert is geweeft, om te bethoonen dat de goeden buyten de Vry-

„ heyt onder Teteringen en in de Vucht gelegen nae den Lantrechte van

„ Breda tochtbaer zyn ; Soo dat de Vucht ende Teteringhen liggen buyten dé

j, Vryheyt van Breda.

Ende volgen hyernae de Schouwefloten dieby de Regeerders endeGe/vtioo-

rens -van der Vucht met goede toezicht alle jaer fiillen onderhouden

worden , Ende oock de gene die onder de Vierjchare van de Stadt gele-

gen zyn , daer Schouteth ende Schepenen ''sjaers eens de Vïfitatïe over te

doen hebben., zoo met de Regeerders van der Vuchc, Gerneentensmrs.

•van den Meulengracht , ende den Gezworens van den Tolaervan
Abroek.

„ In den yerften in de Vucht den Schouwefloot in de leege Vucht leggen-

„ de int gefcheyt van de Vyerfchare van Breda ende Terheyden ftreckende

j, op te Cruysvaert.

„ Item de Schouwefloot genaemt de Cruysvaert comende uyte leege Vucht
„ van de Seepten tot in den Schouwefloot van den Swarten Dyck.
V item den Schouwelloot in de leege Moeren tulTchen de erffenifTe vant

,, Convent van Tongerlo ende het gebuerlandt ftreckende van den Berchien

„ pat tot in der Cruysvaert voorfz.

„ Item den SchouweÜoot aan de Suytzyde van het Moerdycxken van het

,, cle\ne
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„ cleytié dycxken aen Peecer Adriaen Claefz «rfgén, -ërvé,fl;reckende"tbt ach-

,j^ ter het Moerdycxken. -

„ Ittm de Sehöüwedoofcen aen de Weftf^-de endè Suycfyde van dèn Swar-

„ ten Dyck , foo verre als die fyn llreckende.
' „ Item noch dèn Schouw^llooc , tot bèfief van de Gdjderfche Vucht

,
geor-

„ dineert tuflchen den Beemdt van Tongèvlo en de Weéskj^nderen van A-
„ driaen Aertfz van Meer, van den Svvarten Dyck toe den -Groenen Dvek.
„ Ende ten eynde de Wateren uyt de Galderfche Vucht te beter loojj tot'ter

„ Sluys fouden mogen hebben, is geordineert, dat door den Groenen Dyck te-

j, gens den voorfz. Schouwefloot een fyl ial geleecht ende' onderhouden wor-

j, den comende in de Schou\Vefloot aen de Weflfyde van den voorfz. Dyck.

„ Item de twee Schouweiloten aen de Weflfyde ende Suytfyde van den
,•, Groenendyck comende op Maesdyck.

„ Item eenen Schouwefloot aen de Suytfyde van Maesdyck ftreckènde van

„ het Bylken in èHeeren hueren aen de Lazarye Stege tot den Swartendyck.

„ Noch eenen Schouwefloot aen de Weflfyde van Maesdyck flreck^nde

,> van den Gaflhuyfen geer totten Swartendyck. ïtj jj;. ,

„ Item eenen Schouwefloot deur 'sHeeren beempden llreckende van Joos

,, CornelifTen tot den Maesdyck.

„ Item noch eenen Schouwefloot llreckende van het Vefgat oft Vcrbofche

„ Stege tot de Lazarye Stege.
.

Buyten de Gallhuys poorte.

„ Eenen Schouwefloot aan de Suytfyde van den Teteringfchen Dyck co-

„ mende van de Heufenhoutfche Stege oft wech tot in de Stads Veflen.

„ Noch den Schouwefloot comende teynden den Schouwefloot van de

„ Vucht ejTidende aen de Lazarye Stege , van daer flreckende door de Bief-

„ donck en Speurdonck tot de Sluys achter 't Cafleel.

Buyten de Ghinnekenseyntfche poorte.

,, Eenen Schouwefloot beghinnende omtrent de erfenifTe van Jan Peeterfz

„ van Baerle achter den Molengracht flreckende tufTchen den Molengracht en

,, den Leuvensdyck tot in der Stadts veflen.

,, Item noch eenen Schouwefloot achter den Leuvensdyck beghinnende

„ aen den fleenen pael tufTchen het gefcheyt der Scadt ende Ghinneken co-

,, mende aen de erffenilTe van Maeyken Mr. Thomas van der Wege Weduwe
door het hooch hout tot in de Wateringe tegens de Lazarye Stege over.

„ Ende is noch eenen Schouwefloot die fyn beghinne heeft van den Mo-
lengraftfchen Wech door Pauwels Bieflraten erve na de Munt door Lam-
brechten Vermolens erve , loopende in den Merck.

)i

»«

Buyten den Haegdyck.

„ Eenen Schouwefloot comende van den Kerckacker over den wech van de

Vyfhuyfen flraet door den Polder van de Abroeck tot in den Merck.

%

XII. HOOFTSTUK.
Fertoog der Geleerde en Beroemde Mannen htnnen de Stadt en

'/ Landt van Breda geboren.

ROdulphus van der Beke, gezegt a Rivo, in zyn leven Deken v>ltr^.

van 't Kapittel te Tongeren, is een zeer voornaem Dichter en Hiflori-
^J^-^''^]J_

fchryver geweefl. Hy heeft zynen meeflen levenstyd te Romen doorgebracht , g^^^-^^

"
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waar hy oock, in 't jaer 1403, zyne dagen. heefc geeyndicht. Men heeft

van hem verfcheyde Wercken in druck uytgegeven, namendyck
De Canonum Obfervaniia. S"", Co!: 1568. Komae 1510, & Parif. Tom '

(^.

Biblioth. Patrum.
- Hiftoria £pifcoporum Leodienjium , ab anno 1327. ufque ad annum 1 360 , in Tomo

tertio Rerum Leodienfium a Joanne ChapeavilUo edicarum.

Martyrologium , verfibus complexum.

Calendarium tccleftajiicum ^ Lqvan.

Anselmüs Smit, anders genoemt Fab er. Deken van Antwerpen, Pro,-,

toriotaris van den ApoftoUfchen Stoel en Aertsdiaken van Henegouwen in de,

Kerck te Luyck , heeft een grooten naem verkregen door zyne uycmuntende
geleertheid en godvruchtig gedrag. Hy is te Fiorencen, in 't jaer 1449, over-

leden. By zynen uyterlten wil,aldaer in 't Klooll:er van St. Antoni gemaekc

,

heeft hy verfcheyde Godsdienftige inftellingen gedaen, en onder andere ge-

wilt, dat zyn huys ftaende te Breda op den Haegdyck zoude werden opge-
richt tot een Gafthuys voor oude Mannen , tot welkers onderhoudt hy ge-

noegzame inkomflen bewees.

GuillelmusAbselius, Prior van 't Kartuyfers Kloofter te Brugge , en
aldaer, in 't jaer 1471 , overleden, is gev/eefl een Man, zoo door zynen Ade-
lycken afkomil, als wegens zyne nagelate Schriften zeer beroemt. "Hy heefc

gefchreven,
Trahatui de Oratione Dominica , Carmine ehganti.

De Fera Pace.

Epiftola complures.

DialogHS inter Patrem ^ Filiam fpiritaalem.

Vita D. Egidiiy Rythmo dulciffimo.

De Officio Marthay Lib. i.

En nog verfcheyde andere Werken , die door den tyd in vergetelheid zyn
geraeckt.

Gerardus de Breda, van de Orden der Kartuyfers in 't Konvent van
O. L. V. Kapelle by Enghien in Henegouwen, heeft zich door zyne wonder-
lycke geleertheid en kennis in de Heylige Bladeren zeer beroemt gemaeckt,
wordende van hem getuygt , dat hy was een Man van eene voorbeeldige God-
vruchtigheid, van eene diepe Godgeleertheid , en van eene uytnemende Wel-
fprekenrheid. Hy heeft in fchrift naegelaten.

Fita Domini noflri Jefus Chrijli , rythmo.

In Pfalmum IxviJ , Exurge Domins.
De keligioforum Profejfione.

De Settem Horis Canonicis.

De Sacramento yiltaris, feu Eiicbariftia.

En nog veele andere met de hant gefchreve boecken , welcke met agting in

de boekzaalen der Geleerde Mannen bewaert worden.

Laurentius van Rosendael, eerfl Onder Prior van 't Kartuyfers

Kloofter te Luyck, genaemt 't Huys aller Apoftelen, naemaels Prior der Kar-

tuyfers te Romen , is een doorgeleert Man geweeil , en heeft gefchreven

De Fotis Monajiicis^ Lib. i.

Sermones de tempore ö" SanSlis , de pr^cipuis anni Solennitatibus.

Welcke Wercken by de Kartuyfers te Luyck in groote weerde gehouden,
en in.derzelver Boeckzaal nog ongedruckt bewaert worden.

Antonius Buysen, genaemt Buseniüs, eerft een voornaem Arts

te Antwerpen, en naderhant Hoogleeraer der Geneeskunde in de Hooge
Schole te Loven, heeft onder de Geleerde Mannen van zynen tyd grooten lof

verdient wegens zyne buytengewoone kennis der Öofterfche taaien Hy was
een groot voorilan der der Griekfche Geneeskundigen ajs Hippocrates, Gale-

nus,
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nus, enz. en daer en tegen een hevig tegendinger der Arabifche Schryvers.

Hy heeft uytgegeven
Comnisnuinus in Gaknum de in^cquali tempore ^ Lovan: 1548.

Thomas Vlas, gezegt L

i

n

e

u s , Raad van Hendrick Graaf van Naf-
fku, Heer van Breda, heefc gefchreven

Oratiu :n laudem Bdli^ Faridis 153 1.

AnnotAüomi in Injiitutiones Juris Jujiinianeiy fol; Francof: 1553.

Jacobus Zevitius, eerfl Beftierder der Latynfche Scholen te Hoogflra-
ten , vervolgens te Breda , een zeer voornaem Dichter : men heeft van hem

Ruth, Comwdia ex Feteri Ttftamento, Antwerp: 1533.
Ovis perdita , tx ï\'o"J'j Tejïamento , ibidem 1534.

Hy is in den bloey zyner jaaren te Breda .gellorven in den jaare I53(^.

Adam Kezelius, of van der Kezel, heeft in zynen tyd veel opgang
gemaeckt door zyne Latynfche Diciuwercken. Hy was een boezeravriendc

van den vermaerden Gilbercus Cognatus , en heeft uytgegeven
Po'émata , edita d Joanr.e Farao. Bafil; 1556.

Melchior Neiperus, was een groot voorflander der gedachtenis vaii

den beroemden Erafmus , en heeft, in naavolging van denzelven, a!s mede
van Junius en anderen , veele fpreucken verzamelt. Men heeft dus van hem

Adagia , curti Cbiluidibus Era/mi, fol: Parif; 1571.

Adagia, cum iis qu£ Fi^or (ji/elinus coUegit , Antwerp: 1578.

HuBERTus Rietmakers, uy t een oudt geflacht voortgefproten , heefc

rot voortzetter in zyne LetteroefFeningen gehadt den vermaarden Thomas Fie-

nus, Hoogleeraer in de Geneeskunde te Loven, van vvien hy oock byzonder
gelieft en geacht is geweefl. Hy vi^as een voornaem Geneesmeefler te Thie-
nen , en heeft een grooten roem naegelaten , wegens zyn doordringend oor-

deel , verftant en geleertheid , w^aer van hy blycken heefc gegeven in zyne
cwee volgende Wercken

,

TraSiatus de Ncphritico dolore , de caufis , figriii j fregnojlicis , £«? remediii

Calculi ^ ^irenarum, 4". Lovan: 1622.

De Cura Sanitatis , Libri tres , Lovan: 1 624.

Emanuel van Metesen, zeer beroemt Hiftoriefchryver der Neder-
lantfche Oorlogen , moet met recht genoemt worden onder de befaamde Man-
nen te Breda geboren , alzoo hy van Vaders en Moeders zyde Van die Stadt

voortgefproten zynde, alleen by toeval te Antwerpen geboren was. Zyne huys-

vrouw was Efther van den Corput , dochter van Nikaas van den Corput Secre-

taris van Breda , en afkomftig uyt een der oudfte Geflachten van die Stade.

Jan van Hegelsom, uyt een Borgemeefterlyck geflacht te Breda gebo-»

ren, is een doorgeleerdt Man geweeft, Priefler inde GrooteofSt. Lamberts
Kerck te Luyck, alwaer hy , in 't jaer 1632, gellorven is. Hy heeft uyt-

gegeven
Panegyjlicum Ferdinando Bavaro Epifcopo Principi Leodienfi. Leed. 161 3.

Adriaen Haver mans, Rechtsgeleerde , uyt een oudt Brabantfch Edel
geflacht gefproten, wierdt , in 't jaer 1637, Griffier der Stade Breda. Hy
heefc zich, door zyne groote geleerdheid, en voornamentlyck door zyne uyc-

nemende kennis der Brabantfche Oudheden , welke hy met veel moeyte en
naeukeurigheid hadt verzamelt, zeer vermaert gemaeckt. Hy is te Breda, in

den jare 1653, geflorven, nae dat hy hadt in 't licht gegeven

iic,n ^c.Dcpp c!i 23ertcljt bau oc l^ifrorie ban 23?aüant / Leyd: 1(552.

Jan van Vliet, by de Geleerden meefl bekent onder den naem van Ja-

nus Vljtius, was een voornaem Rechtsgeleerde, eerfl Schepen, en na-

qq der-
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derhant, in 'c jaar 1653, Griffier der Stade Breda. Hy heefc onder de be-

roemde Mannen van zynen tyd niec weynig uytgebloncken , mee dewelke hy
in eene naeuwe verflandhouding heefc geleeft. Syne uytgegeve AVercken
leveren een genoegzaem blyck uy t van zyne grondige kennis der Taaien , van
zyne Rechtsgeleerdheid en Hiftoriekunde en van zyne alom vermaerde Dicht-

kunde. Hy is te Breda geilorven, in 't jaar 1666. Naalatende de volgende
fchriften

,

^uinquatruum Bredamrum Defcriptio
, Jtve in Inaugurationcm Athenai

Araufiaci Breda folenniter injiaurati , Poema. Bredae 1647.

't ïïeclit Maa ^-iCCErfic uaiofntf oe Ccltumc» ccr ^ruo£ uiuz %c\\\\it

ban 25?ei3a/ Bred: 1666.

Cilionncfi ban 2&?cDa/ ibid. 1665.

Gratius de Re Femtica , cum notis Jani FlitH.

Sylvarum Bredanarum prima £5? altera^ Bred: 1648.

Kristoffel van Ca

m

pen, een ervare Geneesmeefter te Breda , en al-

daer uyt een oudt geflacht geboren , heeft in zyne geboorte Scadt veele jaa-

ren de Geneeskunde geoefFent, en geduurende dien tyd overvloedige blyck en
gegeven van zyne groote bekwaemheid. Hy is , nae verfcheyde mael 't Sche-
pens ampt aldaer bedient te hebben, in 't jaer 169Ö. geftorven; By zynen
uyterflen Wil heeft hy gewilt, dat alle zyne fraeye Boek-w^erken aen de Stade

Breda zouden blyven , welke tans nog op 't Stadhuys bewaert worden. Men
heeft van hem

Colleöianea Therapeutica de Pleuritide ^ yfpoplexia, Bred: 1691.

Willem Keyen, een voornaem Schilder en boezemvriendt van den
geleerden Arias Montanus , is te Breda geboren , en heeft naderhant zyn
Woonplaets te Antwerpen gehouden, alwaar hy oock , vyftig jaren oudt
zynde ,

geftorven is. Hy was een groot liefhebber van zyn Vaderlandt , en
betreurde zeer de ongevallen die 't zelve door de wreedheid des Hertogen van
Alba overkwamen : Als hy te Bruflel de Graven van Egmondt en Hoorn hadt

zien onthalfen, keerde hy terllont onder een geftadig zuchten te rug naar

Antwerpen , en dien zelfden nacht fhierf hy aldaer van droefheid. 1 ly heefc

verfcheyde uytmuntende Schilderftucken naegelaten , weicke by de Liefheb-

bers in hooge waarde zyn, en onder anderen een Kriftas aen 't Kruys tuf-

fchen de twee Moordenaers, 't gene van een wonderlycke kracht enuytvoe-
ring is,

Matthys Bril, een beroemt Fruytfchilder, is mede te Breda geboren.

Hy heeft eenen Soon naegelaten, met name Paulus Macthyfz Bril , weicke een
der uytnemenfte Landfchapfchilders te Romen geweefl is.

Cerm.nrhe M EERTEN Verhof, geboren te Breda, omtrent 't midden der voorle-

^'IriTiom ^^ eeuw , Is , nadien hy zynen meeden levens tyd in Franckryck heefc door-

i.fa^.zii. gebracht, voornamenclyck bekent geweefl met den naam van Des Jar-
Tom. z. DiNs; Hy was een zeer konftig Beeldhouwer en Metaalgieter, en heefc
j>ag. jo. 2ich zeer beroemt gemaakt door 't uytvoeren van verfcheyde verwondermgs-

waerdige Konftflucken» welke heden nog te Parys, in veele Kerken en Kapellen,

gezien worden. Hy heeft, onder andere, in 't jaar i68j, gemaakt alle de
fchetfen van 't alom beruchte Gedenkteken, door den Hertog van La Feuilla-

da, ter eeren van Lodewyck den XIV , te Parys , in 't midden van de Plaats

der Overwinningen, opgericht. En vervolgens heeft hy 't Scantbeeld des

Konings , met alle de aanmerckelycke Bywercken en Geraden , zeer heerlyck
in metaal gebracht. Welk werck , wiers gelycke , tot dien tyd , in Franck-
ryck nog niet was uytgevoert , hem een on fierfFelyeken naam verzorgt
heeft.

Xin, HOOFT-
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XIII. HOOFTSTUK.
Coflumen , Keuren , Ordonnanties , en Reglementen der

Stadt Breda,

Coftumen van de Stadt ende Lande van Breda.

Uytgefonden aan Mjne Heeren den CancelLïer , ende Rade in Brabant

den xix. Augujii xv' xlv'ü.

Dit fyn alfulcke Coftuymen als men in de Stadt ende Lande van

Breda heeft onderhouden.

I. C A P.

Aengaende de SticceJJie van Goeden.

I.

}j

»
»

IN 't fcheyden van den Houwelycken bedde, gaen, ende fuccederen

allen de erfFelycke goeden, foo wel lofrenten, als erfFrenten ende
gronden van erffven , daer oock ónder gerekent huyfinghen , hovinghen, en-

de erffeniflen , ter zydewaerts van daer die ghekomen fyn , foo wel die

erffgoeden die flaende den Houwelycke eenighe van de houwelyckx luyden

aengellorven zyn , als die fy ten houwelyck ingebrocht hebben.

IL

„ Behoudelyck den langhfllcvende fyn tocht in d'eene hellicht van den eerfl

,, aflyvighe oude erfgoeden buyten der Stads Vryheyt van Breda ghelegen,

„ indien den langhillevende fulcken tocht begheert ende aenveert, in welcken

,, gevalle den langhillevende foude verfpaeren ofte verbinden oock fyn felffs

„ erfgoeden tot behoef van fyn Kinderen foo van den voorbedde als van den

,, naerbedde, indien daer Kinderen zyn van den felven bedde , daer de tocht

,, wordt afgehouden, foo als hier af by een voniiis der Hooftbancke van

,, Breda eertyts is gewefen, hoewel te voorens verfcheydentlyck daerinne was

„ gedeponeert , langhen tyt eer 't Vonnis der Hooftbancke voorfz. wert

„ gewefen.
Dit Hooftvomis fal men vinden in '/ Regifier van de Renthen op 't Corpus

van de Stad verleden.

III.

„ Item aengaende erfgoeden van d'een zyde, oft van d'ander inghebrocht

,

oft aengellorven , die binnen ftaende houwelyck ten erve uytgegheven wor-
den voor renthe, ofte daer men anderfincs by erff voorwaerde renthe op is

blyven heffen , die niet vertiert en is , die renthen worden gehouden , ende
men hout voor recht, dat die fouden hebben de nature van erfgoeden, ofte

gronden die uytgegheven worden , ofte daer men fulcke renthen op heft in

erff voorwaerden.

Qq 2 „ IV. Ins.
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IV.

„ Insgelycx wordt gehouden van erfgoeden, enderenthen, die voor ande-

„ re erfgoeden,^ ofte renthen vertnangeic zynj foö_yerre daeir van fufEfante-

„ lyck by brieven blyckt.

'l'5)^fi> t. , V.

„ Item foo wanneer Man oft WyfF, malkanderen indencoop, ofte veflin-

„ ghe, ende verkryghen van eenighe erfgoeden opentlyck confenteren, ofte

„ willecoren , dat fuicke erfgoedt , ofte renthe binnen üaende houwelyck ge-

„ kocht, ftaen ende gaen fal, ghelyck des eens ingebrocht erfgoet in plaetfe

,, van andere erfgoet, ofte renthe vertiert fynde, oft door andere goede re-

„ denen ; men heeft de brieven , ende willecoor daer van achtervolgt.

11

u

)>

VI.

„ Item alle verkreghen erfFgoeden , foo die genoemt zyn , midtsgaders alle

haeifelycke , ofte ruerende goeden , weder die haefgoeden ingebracht , oft

aengefhorven ofte verkreghen 2yn, hoedanigh die zyn, worden in 't fchey-

den van den bedde ghedeelt , half ende half, behoudelyck den langhflle-

vende fyn voordeel in de kleedcren , ende huysraet naer de Stads Keur , ofte

Statuyt , d'welck gefchreven is van het voordeel voorfz. ia 'i kleyn Keur-

boeck fol: XFI.

VIL

„ Item alle perfonele fchulden en Aftien , worden in 't Scheyden van den

„ bedde betaelt , half ende half , uytgefcheyden de uytvaert, Kerckrechten

,

„ ende legaten van den doodcn , die worden by de doodt zyde alleen betaelt

,

„ ende ten lafl ghenomen , dies ifler een Keur , oft Statuyt gemaeckt annp

„ 1476, by het welck verklaert wordt onder andere, dat der huysvrouwé

j, erfgoeden niet en moghen worden voor des Mans fchulden uytghewonnen

„ oft verkocht : des Mans erfgoeden , ende heurder beyde haven , ende ver-

„ kreghen goeden en fouden eerfl daerom verkocht, ende in de fchulden vaü

„ den Man bekeert zyn. In 't grm Keurboeck fol: XFII.

VUL

„ Item de Natuerlycke, ofte baftaertkinderen en fuccederen den Vader
„ niet , raaer wordt voor een gheraeyn voix ghefeght , dat Moeders in den

„ lande van Breda gheen baflaerden en maecken : Te weten dat fy in heurs

„ Moeders goeden fuccederen , maer niet in de goeden van hunne Vrienden

„ van 's Moeders zyde , naer dat de Moeder doodt is , noch oock van de

„ Vrienden van hun Vaders fyde.

IX.

„ Item de goeden van de natuerlycke perfoonen en fuccederen aen hunne

„ Vrienden , ofte maeghfchap niet , noch aen 's Moeders noch aen 's Vaders

„ zyde, maer is gecoflumeert dat den Heere van den lande die aenveert, ten

„ waere dat fulcken baftaerde by fuffifant Oftroy hadden gedifponeert.

X.

» Item in fucceflien, ende andere rechten van hanteringhe van Leengoe-

„ den, heeft men van ouders tot ouders hooren fegghen , ende oock onder-

„ houden , dat de felve rechten ende Coftumen die men in 't Leenhof van

„ Brabant onderhout , oock onderhouden worden in 't Leenhof van Breda ,

„ in de Hoven, ende Achterleenen oft Manfchappen daer onder forterende.

„ XL In
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„ In andere chyns goeden leen wefende, daer man, ofc \vyf uyt verder-
ven, gheheylicnt ofc ongheheylicht, daer komen alle de kinderenende er-

ven tot de fucceflien van des aiiyvighe goeden , haefFoft erff , ende deylen dié

evengheJyck indifferent, foo wel docliteren als foonen, hooft voor hooft,

ende is eenich van die Kinderen aflyvich, foo flaen de Kinderen van deii

atiyvighen al te faraen voor een cluft in de plaatfe van den dooden.

XIL

„ Dies moeten de gheheylichte Kinderen, voor ende eer fy mede deylai

„ fiillen, innebrengheh dllen 't gene zy voor te houwe , ende andérsfins

,-, ewecii hebben gehadt van hunne Ouders, of d'andere moeten daer eerft

„ tegens verleken zyn.

XUI.

,-, Maer gelieft het de houwelyckfche , fy mogen uytblyven met het gene

,

„ dat hun te houwelyck is ghegheven.

XIV.

„ Item wanneer Man , oft Wyf fterft , die in flaende houwelyck eenighe

„ Kinderen uytgcheylicnt hebben , fbo en zyn de gehouwelyckte niet verbon-

„ den naer den eeril afiyvigen doot meer intebrengen , dan d'een hellichc

„ van den houwelycx goet, dat hen ghegheven is van Vader ende Moeder,
j, maer naer des laiickslevendes doodt moeten fy d'ander hellicht oock inne*

„ brenghen, ofteflille flaen tot dat d'andere daer teghen verleken zyn.

XV.

„ Item de Ouders afcendenten en fuccederen niet hunne eiren defcendentea

„ in deel , oft in 't gheheel , dan foo wanneer Vader ende Moeder eenich

,, Kiiidt uycgheheylickc hebben, indien fulcken Kindt fonder oir flerft, foo

„ ful'en de goederen by fulcken ICindt achtergelaten verllerven op dè Ouders,

„ indien fy leven, oft is d'een doodt, d'een hellicht aen de lanckfllevendé.

„ Daer is een gefchreven Statuyt af, daar men hier toe des gedraeght. Zié

„ Houteboecksken p: 5.

XVI.

„ Dit uytheylicken verftaet men , als de Ouders de Kinderen uytHeylicken

„ met des Ouders goedt , ende niet van de Kinderen, die by den lanckilleven-

„ den Ouders, met de goeden die den felven Kinderen van hun feifs Weghen

„ toebehooren, uytgheheylickt worden.

XVII.

„ Item foo wanneer ymandt derft , fonder oir , foo fal fyn goet fuccederen

„ ende ghedeyk worden aen ende by fyn broeders ende fufters , ofte aen hun-

„ ne oiren, die in des aflyvighe plaetfe flaen hooftsgewys in flirpes te deylen.

XVIII.

„ Indien fulcke aflyvighe gheen broeders ofte fuflêrs en heeft van vollen

„ bedde, noch oiren die daer aff gebleven zyn, foo heeft het goet van den

„ dooden twee fyden , uytghefcheyden die oude ingebrachte ende aengheflor-

„ ven erfgoeden , ende renthen die in wefen zyn ten flerfdaeghè des aflyvi-

„ ge , dewelcke fuccederen ter zyden daer die afgekomen zyn.

Q.q 3 » XIX. Soo
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XIX.

„ Soo daer tweederhande Kinderen zyn', d'een den dooden van' den hee-

„ len bedde , ende d'ander van halven bedde beflaende van bloede , foo fullea

„ de broeders ende fufters van heelen bedde , oft hunne eiren , van allen de

„ deelbaar goederen hebben voor af d'een hellicht, ende d'ander hellicht ful-

„ len fy met de broeders ende fufters van den halven bedde deylen een yege-

„ lyck hooft voor hooft , de Oiren van de aflyvighe broeders ende fufters ,

„ altyt hunne Ouders reprefenterende.

XX.

„ Item foo wanneer iemant fterft fonder oir , ende fonder levende broeders

„ ende fufters, ofte hunne oiren, te hebben, achterlatende Oomen ende

,, Moeyen , dewelcke Kinderen hebben , foo fal het goet van fulcken aflyvi-

„ ghen koomen aen de Oomen ende Moeyen die noch leven , ende niet aen

„ hunne Kinderen , nietteghenftaende dat men feght , dat goet niet achter-

„ waerts en fterft, want men fulcke fucceflie in colMteraU linea niet, en re-

kent achterwaerts te fterven , wel verftaende ofte eenighe Oomen ofte

Moeyen geftorven waeren. Kinderen achterghelaten hebbende, dat de
Kinderen mede fouden deylen mette Oomen ende Moeyen die noch levende

^i
waeren, ftaende in de plaetfe ende reprefenterende hunne aflyvighe ouders.

XXI.

„ Item oft by houwelyckfche voorwaerden , ofte tra£laet antenuptiael , ter

contrarien van den Coftumen voorfz, ofte oock eenighe andere rechten.

Keuren , ofte Ordonnantien , waere wettelyck gecaveert , bevoorwaert

,

ofte gheconvenieert , men foude houden dat men de houwelyckfche voor-

waerden achtervolghen foude moeten^^

XXII.

„ Item al ift foo dat eenighe Keuren oft Ordonnantien eertydts zyn ghe-

„ maeckt , van dat Man ende Wyf , te gader woonende binnen Breda , mal-

„ kanderen fouden moeten maecken de lyftocht en van hunne huyfinghe met
„ henne toebehoorten , ende daer en t'eynde te gaen daer fy fchuldich is te

,, gaen, ende oock feecker onder Keur ofte Ordonnantie, dat niemant fyn

„ goet ewech maecken foude moghen , ten ware by den Heere voor fyne

„ Mannen , ende voor fyne Schepenen op fekere penen , foo is gecoftumeert

,

„ ende onderhouden , dat het ghene dat Man ende Wyf malkanderen oft oock

„ andere perfoonen niet ghehouwelyckt zynde, als fy bequaem zyn om te

„ tefteren, wettelyck ende valide by teftamente maecken ende ordonneren

„ voor Schepenen , oft voor Notaris ende ghetuyghen , dat 't felve wordt van

„ weerden ghehouden, den Oiren defcenderende altydt hunne legitime portie

ghereferveert generalyck te fpreken.

II. C A P.

Aengaende Naderfchappe.

XXIII.

„ Is gecoftumeert , ende wordt ghehouden voor recht , dat Naderfchap van

„ alle erfgoeden
,

pachten ofte renthen niet te loflen zynde , die verkocht
worden, openftaet, om die te moghen verfoecken ende obtineren ter tydt

toe van fulcke erfgoet dry fondaeghfche proclamatien fyn ghefchiet , ende
daer over 't felve erfgoet oft erffrente overgeveft is met opdracht ende ver-

thydenifle van den vercooper met Schepenen vonnifle, foo datghewoonlyck is.

„ XXIV. In
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XXIV.

,, In gelycke maniere plach de Naderfchap openteflaen van losrenten totten

jaere 153 1 toe, in weicken jaere feecker Statuyt ofc Ordonnantie is ghe-
maeckt , van dat men van losrenthen egheen dry fondaeghfche proclamatien
en derft doen.

„ Op den 29 September 1599, is by Borgemeederen ende Schepenen in

Breda atccftatie ghepafleert, ten verfoecke van Adriaen Adriaen ClaefTen

van Biellraeten , als dat aen losrenten egheen Naderfchap en is vallende.

XXV.

„ In 't felve jaer 153 1 is gheordonneert, dat men van huyfen binnen der

Stadt Breda ftaende , die openbaerlyck met voorgaende proclamatien ver-

kocht worden , egheen Naderfchap hebben en fal , welcke twee Ordonnan-
tien t' federt zyn onderhouden.

XXVI.

„ Den ghene die naefl van bloede is den vercooper, defen foude den naefte

„ zyn om Naderfchap te obtineren , ten waere van erffrenthen ofte erfpach-

„ ten , daer foude den uytreycker worden gheprefereert allen den ghene die

„ van bloede beftaen.

XXVII.

„ Oft den Naerderer den Verkooper beflont in een graedt ghelyck den Coo-

„ per , men houdt dat den Cooper foude werden gheprefereert.

XXVIII.

„ Ende insgelyckx houdt men, ofte Naerderers waren, in eod'.nt gradu den

„ Vercooper beftaende , dat den ghene die voor, oft eerft, ghenaedert had-

„ de, 't ware Man ofte Vrouwe, jonck oft oudt, foude preferentie hebben

„ tot de Naderfchap.

XXIX.

„ Men houdt dat de ghene die erfven in handen hebben , medepant wefende

„ van eenighen commer daer 't verkochte goet mede belaft waere
,
geen Nae-

,, derfchapen competeert, noch oock den ghenen die erfven in handen hadde,

„ hebbende fervituyt, 't zy dominante oft ferviente , metten gront die ver-

kocht wordt , hoewel men verftaet , dat in fommighe andere plaetfen fulcken

„ perfoonen naderfchap foude competeren.

XXX.

„ Nochtans waert goedt daar by verfien , dat den Cooper van fulcke goe-

„ den , oft den Naerderer van bloede , foude moeten des anderen grondt die

„ medepant is in dien gevalle verfekeren , van niet befchadigt te worden van

„ de renr daer 't medepant af is , foo verre alil naer den Landtrechte niet en

5, waere genoegh verfekert.

XXXI. , -

„ Soo wie naerderfchap begheeren wilt , komt voor Schouteth ende Sche-

,, penen, ende Helt onder den Schouteth filver ende gout, met cautie van

„ genoech te doene van den coop , lyfcoop, Godtspenninck ende alles des

„ den Cooper , ter faecke van den coop , heeft voldaen , ofte foude moeten
« vol-
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voldoen, ende dat worde op den Sondagh daer naer gepubliceert , dat de

Naerderfchap voorfz. is veribcht, ende worden t'eenen iekeren daeghe in

de weke naeflvolghende verdachvaert cooper ende vercooper , ende de ghe-

ne die daer prefent zyn gheweell , om den coop te verklaeren, ten welcken

daeghe den cooper ende vercooper de naerderfchap moeten bekennen , of-

te moghen oppoOtie daer teghens nemen, foo verre hun goetdunckt, end>;

dan daer inne te procederen foo het behoort.

s>

XXXII.

„ Indien het verfocht wordt, foo behoort de Naerderer by fynen eede te

verklaeren, dat fulcken naerderfchap by hem ghedaen is voor hem fel ven,

ende niet voor eenen anderen , noch daercoe gefuDorneert
, gehuert , oft ver-

kreghen by iemanden , om dat voor eenen anderen te doen.

III. C A P.

Van 'Preferentie.

XXXIII.

»>

»j

„ Van ouden tyde is onderhouden , dat foo wie op eenighe goeden voor-

komt in befettiAghe , ende die befettinge voort vervolgt , foo recht is , tot

volcomen uytwinninghe toe , dat die gheprefereert wordt andere crediteu-

ren die naer befetten , ende foo voorts dien daer naell befet.

XXXIV.

„ Uytghenomen 'sHeeren ende der Stadts Domeynen ende goeden , ende de

ghene die ghelycke natuer hebben, als zyn penningen van haefgoeden , die

by fubhaftatie , dwelck men noemt flerfhuyfen, verkocht worden , item

die obligatie hebben voor Schepenen gepaffeert met verbintenis van des de-

biteurs goeden, al en is die oock maer gencrael. Item ende oft men eenighe

andere bevondt die preferentie behoorden te hebben , 't waere van Vonnif-

fen eertyts by voorfaeten ghewefen , oft anderfints naer Recht , daer af

ghedraegt men ten rechte.

XXXV.

„ Item die van huyshuere ten achteren zyn , worden gheprefereert aen de

haefgoeden op den gront wefende.

XXXVI.

„ Item foo wanneer de goeden , die befeth zyn , ontfeth zyn onder cautie

fuffifant van te rechte te ftaen ende 't ghewyfde te voldoen, generalycken

te fpreken, foo foude den ghene, die proprietaris is, de felve goeden mo-
ghen verkoopen ende fyn erfgoeden tranfporteren ende overveften , fonder

dat den eerflen befetter op fulcke goeden , die naer den ontfeth vercocht

ende overgheveft ofte gecranfporteert worden, foo behoort, executie fal

moghen doen.

XXXVII.

n Maer foo verre den befetter teghens den ontfetter volkomen mach fyne

„ A6lie, foo foude hy d'executie daer af doen op alle de goeden van den ont-

„ fetter, doen in wefen onverkocht ende onverthiert zynde, en waer daer

„ faulte aen , aen den borghe in de ontfettinge gefeth.

IV. Cap.
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IV. C A P.

Van Maniere van ^Procederen.

XXXVIII.

„ In de Stadt van Breda zyn onder andere twee ghemeyn manieren van

„ Procederen , d'een is by gedaginge ofte citatie , ende d'ander is by befettinge.

XXXIX.

,, Soo wie den anderen wilt doen ghedaeghen ende foo te recht betrecken
,

„ ial dat doen op den Genechtdach, tegens den Genechtdach dan naeflco-

,, mende. Den gedaechde mach dat eerfte genecht doen ophouden, oft moet

,, ten felven genecht naeftkomende compareren , oft ten lanckften , indien hy

„ 't eerfte gerecht heeft doen ophouden , ten genechtdaeghe dan naeftcomen-

„ de merckelycke nootfaecken, fieckte, abfentie buyten de Stadt ofte Vier-

„ fchare , oft diergelyken gevallen ceflerende.

XL.

De Gedaeghde die niet en compareren worden ten daege dienende , ter

'inftantie van de heyfchers, met eenen ghemeynen vonnifle van Schepe-

nen verclaert verreyckt , ende verhaelt van den heyfch op hun ghedaen

,

ende op dat Verreyck mach den aenleggere oft heyflcher procederen tot

pandinge ende executie van fyn fchult , daer hy het daeghfel voor ghedaen
heeft , ende foo M^anneer daer pandinghe af wordt verfocht , foo worde
daer af eerft heufchen pandt gelevert , ende ftaet dan XIV. dagen , fonder

daer en tuflchen reële executie te doene.

XLI.

,, Compareert den Vervveerdere oft Gedaeghde voor Recht , foo procede-
ren partyen by aenfprake , antwoort en voorts foo recht is.

XLII.

»

))

„ D'andere maniere van procederen is by befettinge, het fy voor perfonee-

„ je oft reële fchult , ende dient meell om den aenleggere oft Crediteure ver-

„ fekeringe te krygen van fyn fchult , die hy eyfcht.

XLIII.

„ Soo wie eenighe goeden, haef oft erfve doet befetten, moet den ghette,

die de befecte goeden toebehooren, een wete doen doen binnen de eerfte

XIV. daeghen dan naeftcomende, foo verre fy binnen 'sLands ende vindt-

baer zyn , maer foo verre de goeden daer en tuftchen niet en worden ont-

feth , foo moet den befetter in XIV. daeghen daer naer fyn befettinghe

vernieuwen als anderwerff , ende in XIV. daeghen daer naeftvolghende als

derde werf.

XLIV.

„ Soo verre men de lefte XIV. daeghen laét overgaen fonder te ontfetten,

foo mach den befetter 's anderendaechs naer dat overftaen is, oft foo wan-
neer het hem daer naer ghelieft , daer af verfuecken kennilTe van Schepe-

„ nen, ende wordt dan den befetter oft heyflcher totte goeden ghedaen, ende

,, ftaet dan noch veerthien daeghen , welke XIV. daeghen omghegaen zyn-

„ de , indien de goeden haven zyn , foo wordt daer eenen Coopdach af ge-

„ leght ter puycn af t'eenen fekeren daeghc , ten welcken daeghe den Cre-

R r „ diteur
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„ diteur ofte befetter de opghewonnen goeden coopt uyt 'sHeeren handt, en-

„ de de Schouteth van Officie weghen , foo verre de befetter den hoochflen

„ Cooper blyft, gheeft hem daer af den flach, behoudelyck eenen ieghelyck

5, fyn voorrecht tot fynen gebreecken toe.

XLV.

,» Ten waere oft daer iemandt quaerae, die den Coop verdierde, in welc-

„ ken gevalleden Verdierder fóude moeten voldoen den Opwinner van allen

j, fynen gebreecke mette kollen daeromme ghedaen.

XLVI.

„ Indien de opghewonnen Goeden fyn erfgoeden , foo worden daer af dry

„ Sondaeghfche proclaraatien ghedaea achter een ter puyen af , ofte op te

„ Dorpen ter Kercken uyt , ende daer en teynde op eenen Sondagh daer

„ naeflvolghende , foo wordt daer eenen Coopdach af geleecht tegens eenen fe-

keren geleghen dach , ende dien Coopdach wordt gehouden ten felven dae-

ghe in der manieren foo van de have is gefecht , behoudelyck altyt een ie-

ghelyck fyn voorrecht , ende den Heere wordt warand als van bedinghde

»»

j»

„ goeden.

XLVir.

„ Daer en teynde foo wordt den Opwinner , achtervolgende fynen Coop

,

„ in 't opghewonnen erfgoet ghevefl ende gheërft by vonnifle oft decreet van
„ Schepenen , ende krycht foo perfeftie van den opghewonnen erfgoet.

XLVIII.

,, Indien den Debiteur noch niet en fchickt te betalen , ende foo verre het

,, Perfonele fchult is, foo behoort den Opwinner van het opghewonnen erf-

„ goet openbaerlyck te fitten , mette gewoonlycke voorgaende proclamatien,

j, ter ghefetter ure ende plaetfe , ende alsdan te vercoopen de opghewonnen
„ erfgoeden den meefhbiedende , ende daer afneemt hy fyn ghebreck met
„ alle koflen, ende 't Surplus blyft den proprietaris, ofte den naerbefetter die

„ daer beft recht toe heeft.

XLIX.

„ Item in opwinninghe van onderpanden voor renthen oft pachten, die

„ men jaerlyckx heffende is
,
procedeert men op de felve onderpanden met

„ befettinge in alder maniere , foo 't boven is ghefeght van opwinninghe van

j, erfgoeden.

L.

,, Salvo dat men van opwinninghe voor renthen ofte pachten van binnen 's

„ jaers niet en derft eenighe fondaegfche proclamatien naer der opwinninghe

„ doen, noch Coopdach legghen.

LI.

„ Maer naedien de befettinghe alle dry overftaen fyn , en den opwinner

j, daer toe ghedaen is, foo mach den opwinner daer aff opwinninghe brieven

j, doen maecken , ende wordt dan daer inne by vonnifle van Schepenen ghe-

„ decretecrt de opghewonnen onderpanden te hebben , te houden ende te

„ ghebruycken, gelyck fyn andere eyghen goeden, behoudelyck eenen ie-

„ ghelycke fyn voorcommer..

» LU. Men
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LIL

„ Men verftact, dat men hier voormaels flrack placht te onderhouden, foo
wie alfoo fyn onderpanden voor renthe binnen 's jaar opghetvonnen hadde
dat die fyn handt toe foude hebben moghen fluyten , ende dat fulckx eer-
tyts wel ghedaen foude fyn.

LIII.

„ Maer wordt nu fafim onderhouden oock in opwHinninghe van ertgronden

„ voor rente van binnen 's jaers ,
gelyck van renthen van buyten 's jaers , ende

„ voor andere perfonele fchulden , dat den opwinner , naer de volcomentheyt

„ van fyn recht , twee oft drymael met voorgaende Sondaeghfche proclama-

„ tien openbaerlyck fit om te vercoopen den meeflbiedende.

LIV.

„ Ende foo verre dan niemandt en quame , die den Onderpandt wilde coo-
pen, oft den Opwinner handtvullinghe doen, men houdt dat den Opwinner,
allen weten ende Infinuatien den proprietaris ende naheffer van renthen , off

fy handtvullinghe doen willen ,
ghedaen ende andere ghewoonelycke folem-

niteyten daer op wel gheobferveert fynde, foude fyn handt moghen toe-

Huyten , en dat men , via ordinarid , die niet wel weder open en foude kon-
nen ghekrygen.

LV.

„ Niettemin defelve toefluytinghe wordt felden geufeert , alfoo dat quade
betaelders oft quaetwillighe dickwils luttel achten op uytwinninghe.

LVI.

„ Aengaende de opwinninghe van Onderpanden voor renten van buyten
's jaers, dat is te weten die naer den verfchyndach verjaert zyn, daer wor-
den de manieren van procederen toe geobferveert

, ghelyck in de opwin-
ninghe van erfgoeden voor perfonele fchult alfoo boven ghefeght is.

LVJI.

„ Want het is te verflaen, dat renten van buyten 'sjaers, in den Lande
van Breda , hebben eensdeels de nature van perfonele fchulden , emmers in

fulcken effeól , als naer befchreven volght.

»>

J)

»>

Lvm.

„ Te weten dat men daer voor foude oock moghen impeteren by gheda-

„ ginghe, arreft, oft befettinghe, den perfoon die den onderpandt als pro-

„ prietaris ghebruyckt, ende geblaeyt heeft in 't jaer daer men de gheeyfch-

„ te rente oft^renten van buyten 's jaers af betaelen moet.

LIX.

„ Insgelycx foude men daer voor moghen impeteren by befettinghe oft ar-

„ reflemente allen goeden , haeven , ende erfven van den felven ghebruyc-

„ ker ende blayer die proprietaris is , foo als boven van perfonele fchulden is

„ ghefecht.

LX.

„ Maer op den onderpandt en foude men niet gefondeert zyn de renten van

Rr 2 „ buy-
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buyten 'sjaers te winnen , naerdien den felven onderpandt in een anders handt

wettelyck waere ghetranfporteert , eer den heylTcher daer op befeth ghe-

daen hadde, ofte eer den heyffcher andere verbinteniffe daer op verkreghen

hadde.

LXI.

„ Soo als men oock op den onderpandt niet meer en foude winnen als een

rente van binnen jaers , inghevalle daer een oft meer naerrentiers op Hon-

den , die oock t'achter waeren , ende foo verre die van hun achterwefen

,

te weten van de principale rente, niet en fouden moghen voldaen wefen,

foo dat de NaerhefFers gheftaen fouden, mits doende handtvullinghe de
Voorheffers met een rente die van binnen jaers is als de inflantie ghebeurt,

mette koften daer op ghedaen , ende met de rente daer naer verfchenen.

LXII.

„ Maer foo verre als er gheen naecommer op en ftaet , ende den onderpandt

noch is in handen van den ghene dié den onderpandt ghebruyckt heeft in

den jaere daer men de gheeyfchte rente af fchuldich is te betaelen , oft als

den Voorheffer den Naerheffer wil fyn rente laeten heffen op den onder-

pandt , foo foude men moghen alle achterflellen haelen ende winnen op den
onderpant.

Lxiir.

„ Item foo wie renten heeft op verfcheyden Onderpanden , allen die On-
derpanden worden ghehouden, fariter £5? in foUdum, verbonden voor fulcke

renthe , ende al worden de Onderpanden ghefplill , den heffer en derft fya
rente niet fpliffen noch fyn betaelinghe , maer moeten hem de geheele rente

feffens betaelen , oft mach met recht op alle de onderpanden procederen.

LXIV.

„ Item al waert foo, dat iemandt veel jaeren lanck, al waert oock langher

als den tydt van prefcriptie , de betaelinghe van fyn renthe , op verfchey-

de panden fprekende , hadde ontfaen op ofte van den befitter van eenen
fingulieren pandt , foo en foude daeromme oft daer mede fyn recht , om ofc

op de onderpanden in folidum fyn recht te moghen hebben fonder de be-

taelinghe te fplitten , niet verloren hebben , maer foude fyn brieven moghen
achtervolghen.

LXV.

„ Item foo wie heeft bypandt van eenighe rente tot oft by den principalen

„ onderpandt ghefet, dien bypandt wordt ghehouden als borghe , alfoo dat

j, men de bypandt niet en mach oft en behoort te itnpeteren , te befetten ,

5, oft excufferen , men moet eerft den principaelen onderpandt gheproeft heb-

,, ben. Maer des ghedaen zynde, foo wes gebreeckt aen den onderpandt

,

„ valt van der principaelder renten , ende van de rente van binnen 's jaers,

„ ten tyde doen men begonft heeft den Onderpandt te foecken met inthima-

j, tie daer aff den befitter van den bypandt ghedaen, ende mette koften van

5, recht, mach men op den bypandt verfuecken ende verhaelen, ende daer

», op procedeert men dan by befettinge, ghelyck op den Onderpandt.

LXVI.

j»

3>

}»

»
J)

«

„ Maeruyt't ghene voorfz. is volght, dat men achterftellighe renten van
buyten jaers op den Onderpandt niet en foude moghen verhaelen genera-

lyck te fpreken. Jjbrrol ' ritr-
'

' „ LXVn. Soo
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LXVII.

„ Soo wie heeft generale obligatie ende ghelofte van Onderpandt , altyt goet
genoech te houden ende te maecken , met alle des ghelovers andere goe-
den , teghenwoordich ende toecomende , die foude op den ghene die fulcx
ghelooft heeft, ende op fyne erfghenamen , ende op alle hunne goeden, die fy
dan hebben, als daer op verfueck ende inflantie ghedaen wordt , welghe-

„ fondeert zyn te verhaelen de principale rente , met de rente van binnen

„ jaers , ende met de coften daerom ghedaen, ende derenten van buyten 's

„ jaers foude men op den ghebruycker van de Onderpanden verhaelen mo-
ghen.

5»

5>

5J

LXVIII.

„ Maer foo wie fpecialen pandt, onderpandt, ofte bypandt heeft, fonder
claufule generael , moet te vreden zyn met den Onderpandt ende bypandt

,

oft met het ghene, dwelck hem voor hypotheque fpecialycken ghefet is ,

fonder op den vercooper , ofte fyne andere goeden , ofte fyn erfghenamen

,, daer af iet te mogen winnen , ten waere dat den Vercooper van de renthe

,, eenighen coramer, lafl, oft calaengie verfweghen hadde , oft ander bedroch

„ hadde gheconimitteert , oft iet anders voortsghekeert , uyt oorfaecke van

„ den welcken den vercooper van de rente oft fyn erfghenamen ghehouden

„ fouden fyn.

LXIX.

„ Item voor rente van binnen 'sjaers mach men panden aen alfulcke haeffe-

,, lycke goeden, als men op den Onderpandt bevint, fonder voorgaende in-

„ flantie daer op te derven doen, met befet oft anderfmts.

LXX.

,, Item die van den Capittel van Breda , hun fuppoflen , ende andere Geefte*

,, lyckheyt hebben geufeert , dat fy voor hun achterflellige renten moghen

„ panden , foo wel van buyten als binnen 's jaers , van geamortifeerde goe-

„ den , welck recht men verflaet hun eerty ts ghegunt te zyn , ten eynde dat

„ fy voor renthen van buyten 'sjaers de Onderfaeten niet en fouden trecken

j, ten Gheeftelycken Hove,

LXXI.

„ Item 't felve recht uferen nu oock de H. Geeflmeeflers , Gaflhuysmeef-

„ ters , ende andere regeerders van arme menfchen , uyt fekere conftitutie

„ ende Ordonnantie, in fekere jaeren , te wetene omtrent den jaere 153Ö,
„ by den Heere van Breda gemaeckt, ende daer noch in Judicio niet fonder-

„ linghs teghens en is gefecht noch geobtineert, daer men afweet.

LXXII.

„ Item foo wanneer raen renten van binnen 's jaers eyfcht , ende daer voor

„ inftantie doet , daer men by Schepenen brieven ofte oude Manualen, re-

„ gifteren , ofte andere authentique befcheeden af doceert , dat den eyfcher

,, die fchuldich is te heffen, foo wordt den ghebruycker van den pandt ghe-

,, houden te thoonen de betalinghe daer af, oft moet daer af den eyfcher

,, voldoen.

LXXTII.

„ Maer is onderhouden van renten buyten 'sjaers, dat den ghebruycker ende

,, houder van den Onderpandt hem daer af mach ontfchuldigen by fynen eedt,
' Rr T „ ten
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„ ten waere den eyflcher hadde innovatie oft recognitie van fulcke renthen

„ van buyten 'sjaers , oft ander fulcken befcheedtjdaer van den eyfTcher den

„ eedt feilde moghen defereren , oft ten waere dat den eyffcher daer voor

„ inllantie hadde ghedaen , eer de rente verjaert , oft buyten 's jaers waere.

LXXIV.

Item boven de twee manieren van procederen, te weten by ghedaginghc,

,, ende by befettinghe voorgheruert , is noch een ander maniere van inftantie

te beghinnen , en dat by arrefhement op den perfoon , oft haefgoeden van den

debiteur, van alle perfonele Adtien, ende voor faecken hebbende de nature

van perfonele A£lien , ter plaetfen , daer men fulcken perfoon oft fyn haef-

goeden bevindt , welck arreft duert XXIV. uren lanck , naer welcke XXIV.
uren den ghearrefleerde ende fyn goeden weder ontflaghen foude zyn van
den arrefle, ten waere den heyflcher daer en tufTchen hadde andere inflan-

tie ghedaen van befeth , hem willich ghevende van den arrefl: , oft dat den
ghearrefleerde ghelooft hadde intehouden,oft toteenen fekeren daeghe van
Recht te recht te komen , oft diergelycke.

LXXV.

„ Maar in defen is van oude tyden ende hercomen onderhouden , dat alle

poorters der Stadt van Breda van hunnen halfe, have, ende alle perfonele Ac-
tiën, moeten te recht geftelt worden voor Schouteth , Borghemeefler ende
Schepenen in Breda , ende dat men defelve poorters oft hunne goeden
voor perfonele Aélien niet en mach arrefleren , befetten , oft te recht be-

trecken in den lande van Breda elders , dan voor Schouteth , Borgemeefte-

ren ende Schepenen in Breda.

LXXVI.

„ Item boven defen zyn tot Breda noch verfcheyde manieren van infhantien

te doen , Te weten van arbeytsloon , ende van goeden die opgheflaghen

worden , ofte die teghens vremde luyden worden ghekocht, alle deweicke
men binnen de Stadt van Breda eyfTchen mach met fommierlyck recht,

doende den debiteur verdachvaerden , ende voor ooghen komen, fonder de
maniere van befettinghe ofte ghedaginghe voorfz. daer inne te derven ob-

ferveren.

LXXVII.

j»

»

„ 't Selve recht ende Coflume is oock feecker jaeren 't fy XVIII, XIX,
,, oft XX. jaeren oft wat meer gheleden, gheintroduceert van montkofl, ofc

j, verteerde ghelaegen.

LXXVIII.

,, Item loc wie eenighe goeden met eenen oft meer ghemeyn heeft, tfy

„ naer de doodt van iemanden , oft anders , die mach eyfchen fcheydinge van

„ fulcke goeden , tzy haef oft erve , oft van beyde , ende daer af wordt dan

„ de wete ghedaen openbaerlyck ter puyen af, teghen eenen ieghelyck, die

„ tot den Sterfhuyfe oft ongedeelde goeden recht of interefle hebben , om te

„ compareren 't eenen gheleghen daeghe in de weecke daer aen volghende , ende
,1 wordt daer af oock wete ghedaen in perfoon , foo verre en daer 't aen ver-

„ focht wordt , ende dan procederen partyen daerinne by aenfpraecke , ant-

„ woort , ende anderfints
,
gelyck in andere faecken ; die heyfcher van fchey-

„ dinghe , foo verre als 't is op den ghene , die in 't Sterfhuys van eenen

„ dooden blyft , mach oock eyfchen inventaris ende anderfints , foo hy te ra-

„ de bevindt.

„ LXXIX. Soo



>5

»
J>

J>

J»

J>

>»

VAN BREDA. II. BceL XIII. HooftJlnL 319

LXXIX.

„ Soo verre als niemant daer teghens en compareert , om die fcheydinghe

voorfz. te doen , oft daer teghens te fiiflineren , foo bedinght den heyflcher

,

dat den Schoutech, van zynder Officie wegen, fhaen moet in der onwilligher

plaetfe , d'welck oock foo wordt gedecreteert by Schepenen , ingevalle hier

af den partyen , dien het aengaet , wete fuffifant ghedaen zy , ende dan be-

hoort den Schouteth , ten kolten van de partye niet comparerende , de faec-

ke te bedinghen ende te fullineren in den naem der abfenten niet compare-

rende , foo hy tot derfelver partyen meeflen oirbaer bevindt, ende wordt

daer inne recht ghedaen foo 't behoort , ende 't vonnilTe ghegaen zynde , foo

deelt ende llaet den Schouteth in plaetfe van den onwillighen , doende ende

latende den heyfTcher fyn rechte gedeelte volgen.

LXXX.

„ Item foo wie erfpenninghen te heyflchen heeft, mach dat doen met ghe-

dachvaerdinghe , oft voor oogen ghebiedinghe , fonder de maniere van be*

fettinghe oft ghedaginghe te moeten onderhouden.
1)

Lxxxr

„ Item veftinghe van erfgoeden die verkocht zyn, ruyminghe oft handt-

„ Jichtinghe van goeden , erfpandinghe ofte openinghe van weghen , ruyminghe

„ van Viiylicheyt ofte onbehoorlyckheyt , flooringhe teghens de erfweghen oft

„ ghebruyck dat een ander foude willen nemen , 't zy van Waterleydinghe
,

„ Waterval , te nae timmeringhe oft metferye , oft meer diergelycke faecken

,, mach men begheeren oft intenteren by gedachvaringhe oft voor ooghen

„ ghebiedinghe , fonder te derven doen inftantie van befeth oft ghedaginghe

„ met trcyn van Ghenechten , maer in fulcke faecken procedeert men voort

,

„ naer ordonnantie van der Wet ende ghelegentheyt der faecken , 't fy fom-

„ mierelyck oft by ordinarife weghen.

Lxxxir.

,, Item foo wie poorter is tot Breda, foo wanneer hy fyn goeden ontfet

heeft, ende het in 't genecht gheboirt, foo dient den dach van Recht in 'c

„ genecht naeftkomende , maer 't eerfle genecht ghepafleert , alsdan in 't ge-

necht naeftvolghende den genecht naeftcomende , ende is den ontfetter geen

,,
poorter, foo dient den dach van Recht ten derden daeghe naer de ont-

,-, fettinghe.

Lxxxiir.

„ Ende foo wie ontfet, doet daer af de wete den heyffcher of befetter , om
^, te weten wanneer den dach van recht dient , ende dan procedeert men by

Aenfpraecke, Antwoort, Replycque, Duplycque &c.

)>

M

LXXXIV.

„ Item foo wanneer iemandt eenighe fchult eyfcht , die hy met obligatie , ofc

„ wettighe documenten, oft met levenden perfoon kan doen blyken, daer af"

„ moet den verweerder ter contrarie doen blycken betalinghe oft andere ex-

„ ceptie , die daer teghens peremptoir waeren , oft wordt ghehouden de fchult

j> te betaelen.

LXXXV.

,, Maer foo wanneer den HeyfTcher gheen fchriftelyckbefcheedt oft levenden

„ thoon en heeft van fynne fchult , foo mach hy het feyt daer af ftellen ten

„ eede, om by den Verweerdere eedt te fufcipieren, ende doende daar voor

„ onfchult doorgaen, oft den aenlegghere den eedt te refereren, ende foo

„ mach den aenlegghere obtineren.

„ LXXXVI. 't Is
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LXXXVI.

„ 't Is van oude tyden, foo men verftaet, geobferveert ofte gheintrodu-

„ ceert , dat foo wanneer iemandt eenighe fchulc eyflchende is hem compete-

„ rende op eenen dooden perfoon , al iiï foo dat hy daer af gheen obligatie oft

„ fchriftelyck befcheedt en heeft, noch oock levende kennilTe, dat hy fuicke

,, fchult mach obtineren met fynen eedt ende met twee volcheeden, dat is,

dat twee perfoonen weerdich van geloove met hem fweeren, dat fy den
heyfTcher voor fulcx houden ende kennen , dat hy gheenen quaden eedt

doen noch fchult metter eedt haelenfoude willen, dien men hem niet fchuJdich

en waere , hier op is dickwils ghecommuniccert , om reghel daer op te flel-

len, wantin omnibus generaliter toetelaeten fchynt ;'»i5'//a»/,heelaf te flellen,

fchynt oock wat inconvenientte hebben, befonder in kleyne peynewaerden
van Victualiën ende daghelycxfche waere , die gebrocht worden.

LXXXVII.

„ Item onder de Hooftbancke van Breda forteren ende komen ter appella-

tien allen de Bancken van de Dorpen 's Lants van Breda, Item die van
Steenbergen , die van Eeckeren onder de twee Heeren , die van Mercxem
ende Schooten , die van Ooftmale ende Loenhoudt.

Lxxxvin.

„ Item meeft alle de Cofluymen van Succeflie, ende andere die tot Breda
worden onderhouden voor recht, worden oock in de Dorpen 'sLands van
Breda onderhouden voor recht , bchoudejyck dat die erfgoeden , die onder
die palen van de Hoeven tot Etten gheleghen zyn , d'weick een Banck is

van de twee Bancken tot Etten , fyn haefdeylich ende fuccederen in 't fchey-

dcn van den bedde ten beyde zyden, naer uytwyfen van de Charte daer af

fynde.

LXXXIX.

„ Item , ende men verftaet, dat onder het Dorp van Dongen oock een ge-

,, huchteken foude zyn, daer die nature van erfgoeden wat anders foude zyn

„ dan elders in den Lande van Breda, ofte van de Collume, 't waere by in-

,, troduclie, ignorantie, oft anderllats, daer af ghedraegt men ter Waerheyt.

,. Deze Coftuymen boven gefchreven zyn by my ter ordonnantie van Myn
, , Heere Schouteth , Borghemeefter ende Schepenen in Breda , volghende de

,, brieven van bevel der Con: Majefteyt, tot verfcheyden tyden hier ghefon-

„ den, by een gecolligeert, ende hebbe defelve eerft den xxii. in Junio An-

,, no xv^. xLvii, Mercurii ghelefen ende laeten hooren ,
prefent Wyck ,

„ Schouteth ,
ü" omnibus Schabinis preter Montens , ende doen waeren daer fora-

„ mighe dinghen by ghefet,foo van correftien ofte verbeteringhen op fommi-

,, ghe faecken , foo oock van eenighe daer dubium in foude moghen wefen ,

5, foo dat in myn Minute is te fien, die ick daer af ghemaeckt hebbe , dewelc-

,, ke fom achtergheJaten zynj Ende hebbe die doenftellen in 't klaer ut fupra^

,, ende hebbe die wederom ghelefen ende laetèn hooren de Hooftbanck van

,, Breda op Donderdach den iS.July 1547, Daer prefent waeren Myn Hee-

„ ren den Droflaert, M'^yck zynen Stadhouder, Schouteth, Mr. Steven Hoil-

5, ten, yiertjfen, Schoit , Piggen , Schepenen , Nedervenne , Haefiiicht , Leec-

>, ker , ende hebben overdraghen , dat men fe foo overfeynden foude ut Jupra.

j, Achtervolgende d'weick ick die wederom hebbe doen flellen in 't net,

„ ende is daer voor aengefchreven een Miffive aen Myn Heere den Cancellier,

,, ende Rade van Brabant, foo dat achter in myn Minut ftaet gheminuteert , in

„ date op den 17. Augufti Anno 1547. Ende foo uytghefonden per Jan de

„ Stadt-

]>
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„ Stadebode den 19. Augufli, de fcitn 6? ordinatione
,
prefent Houten .^ Corput^

,, Jertzen , Ajontcns , Clinchrt , Schoof, Pingen. By mj^
,

{ende was gttekent)

Joh. jdè Cpup^üt' ;

CoPnmen ende Munïcipaele Rechten.^ die binnen de Stadt ende Jtirifdi&ie

•van B R K D A , tn plaetje van gtfchreven Rechten gheob/erirert "J^or"

den,aen Myn Heere den CanceUier ytnde Raede ons Heere des Koninckx
gheordomieert tn Brabant, overghefonden, volghende den Tlaccaete van
zyne Maiejieyt, vau den 13. Martü 1^70.

„ In den eerflen is tot Breda een Hooftbancke , daer by appel forteren alle

de Bancken van de Dorpen 'sLandts van Breda , die van Steenbergen, die

van Eeckeren onder de twee Heeren, die van Mercxem, ende Schooten,
die van Loenhout , ende die van Ooftmalle , in welcke Hooftbancke , als

oock in de Schepenen bancke vi^ordt gheprocedeert ter Rolle, volgens d'Or-
donnantie daer of by den Heer daejop ghemaeckt , daer af die Copye hier

mede wort overghefonden, in welcke Hooftbancke voorfz. oock ter eerfter

inftantie worden gheinrenteert procelTen fpruytende ter oorfake van Lee-
nen, die ghehouden worden uyt den huyfe ende Leenhpve .van Breda.

»

j>

,, Item in 't fcheydên van den Houwelycken bedde , foo gaen die ërfgoeden
oft onruerlycke goeden , Renten quytbaer ende onquytbaer , ter zydewaert
van daer die ten houwelyck inghebrocht, aengheflorven ,ghelegateert, ofte

ghegeven zyn, ende alle gheconquefleerde ofte veroverde goeden, ende
alle haeffelycke ofte verruerlycke goeden worden ghedeylt half ende half,,

behoudelyck den lanckftlevende feker voordeel, d'welck hy vooruyt mach
nemen uyten huysraet , ende uyt fynen kleederen.

III.

„ Ende c'e huyfen worden ghehouden voor erve, ofte erffelycke goeden.

IV.

„ Oock mach die lanckftlevende , indien het hem gelieft , nemen ende hou-
den in tochte oft by leven, die hellicht in des eerfl aflyvighe inghebrochte

ende aengheftorve goeden ,die buyten der Stadts Vryheyt in den Lande van
Breda gheleghen zyn , maer in goeden binnen der Stadt, ende Vryheyt ghe-
leghen en mach hy gheen tochte oft byleven honden, en den ghene die de-

fe tocht neempt, ende kinderen heeft van den felven bedde , die moet fyn

eyghen goeden oock in tochte befitten, ende en mach die niet vercoopen,

ofte daer af difponeren.

V.

„ Item worden eenighe quytbaer Renten binnen ftaende houwelyck afghe-

quyt , ofte worden eenighe onquytbaere Renten ofte gronden van erven oft

huyfen vercocht om penninghen , ende al worden om die penninghen ande-

re ërfgoeden ghecocht, dat is ghemeyn goet ende deylbaer. Ten Waere
dat eenighe huyftn ofte gronden van erven ten erve uytghegeven werden om
Rogpacht,ofte Renten; fulckenRoghpachc oft Renten fouden ftaen terfelver

nature als die uytghegeven huyfen oft erven ftonden , ende in'tfcheyden van
den houwelyckx bedde gaen ter fydenwaert, daer af die huyfen oft erven

„ ghekomen waeren, desgelycks foude fyn van mangeling van erven om erven.

Ss „ VI. Item

J>
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VI.

„ Item in de goeden van den Vader ende Moeder deylen die Kinderen , 't fy

„ foonen 't fy dochteren , alle even gelyck , ende is eenigh van de Kinderen

„ gheflorven , die eenighe kinderen achter hem levende ghelaeten heeft , die

„ kinderen, reprefenterende heure Vader ofte Moeder, ftaen ende deylen in

de ftede van heuren Vader oft Moeder.n I

»»

»

VII.

„ Desgelyckx oock in alle deylinghen, die van befyden verflerven , heeft re-

„ prefentatie plaetfe.

VIII.

„ Behalven in Leengoeden , daer inne wordt gheufeert 't gheraeyn Leen-

,, rechc van Brabandt.

IX.

„ In alle andere fucceffien daer gheen wettighe Kinderen en zyn ofte Kints-

kinderen , ende voordere defcendenten , komen de naefte Erfghenamen , en-

de daer gheen broeders oft fiifters, broeders oft fufters kinderen oft kints-

kinderen en zyn, daer comen ^gnati (J Cognati, oft de erfghenamen van
's Vaders ende van 's Moeders zyde ter fucceffien, elck in de erfgoeden

ende renten , die van hun lieden zyde ghekomen zyn , ende in de verkre-

],
ghen goeden ende haefgoeden even ghelyck , ende dat in ftirpes.

X.

„ Item die baftaerden ende natnerlycke kinderen fuccederen in haers Moe-
,y ders goeden , in have ende erve.

XI.

„ Item flerft een perfoon die heeft broeders oft fuflers van vollen bedde

,

„ ende oock broeders ende fufters van halven bedde , in de erfgoeden gheko-

„ men van der fyde , daer af de halve broeders en fufters niet en beftaen , daer-

„ inne en fullen de halve broeders ende fufters niet deylen , maer die erfgoe-

„ den ghekomen van der fyde , daer af de halve broeders en fufters beftaen-

„ de zyn, fullen zy allen ghelyck deylen, ende in de haeffelycke ende be-

j, ruerlycke goeden , ende oock in de goeden die fulcke perfoonen ghecon-

„ quefteert hadden, daerinne fullen die geheele broeders ende fufters voor af

„ deylen die hellicht, ende in de andere hellicht die geheele ende halve broe-

„ ders ofte fufters evenghelyck.

XII.

„ Item hebben Vader ende Moeder een Kint uytgeheylicht , ende datKindt

„ fterft fonder wettighe Kindt ofte Oir , dat goet lal fterven op Vader ende

„ Moeder , ende op niemandt anders, ende is een van beyde 'tfy Vader ofte

„ Moeder doodt , d'ander levende deylt die hellicht.

XIII.

„ Maer dit en heeft gheen ftadt , daer maer een van de Ouders en leeft , die

„ fyn kint met des kints eyghen goeden befteet.

XIV.

„ Item men en mach in der Stadt ofte Lande van Breda gheene Renten hef-

„ fen
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„ fen op borchtochte , maer die Renten moeten vérpant zyn op goede onbc-

„ rucnycke onderpanden.

XV. .

„ Ende in ghebreke van betalinghe van Renten oft Rogpachten , foo mach

„ men voor die Rente van bmnen 's jaers pandinghe begheeren aen eenjgh

„ beruerlyck goet , dat men op den Onderpant bevinden can.

XVI.

„ Ofte men mach den Onderpant met befetting recht vervolgen van 14
daeghen tot 14 daegtien, tot dry befetcinghen toe, voor die onbetaelde Ren-
ten van binnen ende van buyten 's jaers, ende in foo verre dien Onderpant
binnen den tyt van fcfle weken niet ontfet en wort , foo wort die heffer

van de Renten daer toe ghedaen den felven onderpant te hebben, te hou-

den ende te ghebruycken, gelyck zyne andere eyghen goeden.

XVII.

„ Ende oft iemant eenighe nae Rente op den felven onderpant heeft , wil

„ hy fyn rente behouden, foo moet hy den Voorheffer voldoen van fyn rente

„ van binnen 's jaers, ende nemen overdracht van den opwinner van zynen

„ opghewonnen onderpant , maer waere die opwinner veele Renten van buy-

,, ten 'sjaers t'achter, ende hy d.e aen de beternifle van den Onderpant, boven

„ die naer Renten, foecken wilt, foo moet hy den naerheffer van binnen

„ 'sjaers voldoen.

XVIII.

,, Maer al foo men ghewoonlyck is den uytreycker van Renten twee pach-

„ ten onder te laeten tot voordeel van de Debiteurs , waer door die Credi-

„ teurs , ende heff"ers van de Renten , van hunne reële Aélien worden gefruf-

„ treert, ende op de befitters van de panden in perfoonen moeten ageren,

„ foo waer feer goet , foo wel voor die Debiteurs als Crediteurs ( onder cor-

„ re£lie van den Hove) dat de heff'eren van Renten werde geaccordeert

„ op hunne panden dry oft ten minften twee pachten ASlione in rem bypothequa'

„ ria te moghen halen.

XIX.

5>

»

„ Ende wanneer die opwinder fyn Renten van buyten 's jaers wilt foecken,

aen die beternifle vanden Onderpant boven alle Naerren ten, foo doet men den
Onderpant veylen met dry Sondaeghfche gheboden, fegghende, die oft die

perfoon heeft ghewonnen met vonnis ende met recht zynen Onderpant daer

ghelegnen, die A. oft B. in handen heeft, die veyle ick als eerflwerff" &c.

,

ende naer die dry Sondaeghfe gheboden foo lecht men een Sondaegfe ge-

bodt , ende daer naer wordt hy in den Onderpant gheveft,

XX.

„ Item van fchatfchult , oft ghemeyn fchult op iemant te ghekryghen , foo

ufeert men twee weghen , de eerfte is by ghedaginghe , dat men den Debi-

\y teur doet ghedaghen, op den Genechtdaghe , ende dat mach die Debiteur

„ eens op doen houden aen den Officier, ende ten naeften Genechte moet hy
te recht komen, oft hy wort by contumatie verwonnen, ten ware abfentic

ofte nootfaeke.

5'

»»

XXI.

„ D'ander is by befettinghe, dat den Crediteur doet met recht befetten de

Ss 2 „ goe-



324- BESCHRYVING DER STADT EN LANDE

il

s>

»

goeden van den Debiteur voor zyn.fchult, ende die vervolght hy met dry
befettinghen , ten ware dat die Debiteur die ontfetce op eeaen borghe , die
hy ghehouden is te fetten aen den Officier , ende die ontfettinghe ghedaeii

zynde, foo befcheyt hem die Officier daghvan recht, ende foo verre hy niet

en ontfette ende borghe en flelde , foo foude die Crediteur procederen tot

uytwinninghe, eerft van de haeffelycke goeden ende by ghebreke van
dien , oft dat die infufficient zyn , voort totter erffelycice goeden , daer afF

dry Sondaeghs geboden ghedaen worden, ende voort Coopdagh ghehouden,
ende totveftinghe gheprocedeert , ende naer die uytwinninghe vercoopt men

„ de haefgoeden voor het Stadthuys openbaerlyclc den meeflbiedende , en-

„ de van opghevi^onnen erfgoeden vercondight men eenen Sondagh, ende

„ noemt een herberghe , daer die uytwinder des Maendaghs fal fitten , om den
„ meeflbiedende te vercoopen alfulclce opghevt^onnen goeden , ende dat tot

„ twee oft dry oft meer fitdaghen toe, ende moet die Uytwinder met
„ fyn fchult, ende die coften van Recht, ende van te gheboden te fitten

^

„ te vreden zyn , ende en mach op elcken fitdach , ten cofle ende laile

„ van den Debiteur , niet meer verteert worden dan twelf ftuyvers eens.

XXH.

»>

»
»>

n

„ Item van alle Contradlen , Gelooften , ende fchiilden by iemanden van de
Dorpen des Lants van Breda, uytghefteken de Vryheyt van Oofterhout

,

binnen der Stadt van Breda ghecontrafteert
,
ghedaen, ende ghemaekt,

mach den Crediteur fyoien Debiteur mette Roeydraghers van Breda doen in-

halen , denwelcken by den Roeydragher dagh befcheyden wort , om voor
Schouteth ende Schepenen in Breda voor recht te -compareren , oft wordt
teghens defelve als ghecontumacieerde gheprocedeert, ende worden hen*

re haeffelycke goeden daer voor ^heexecuteert , ende tot Breda ver-

cocht.

xxra.

„ Item van alle vercochte erfgoeden
,
gheen leen wefende , ende Renten

oft Corenpachten, 't zy dat die uytterhandt, oft by openbare fitdaghen

den meeflbiedenden vercocht fyn , hebben die Maeghen van bloedtsweghen
Naderfchap , om die voor den felven prys te hebben foo die vercocht zyn

,

binnen de dry Sondaeghfche gheboden die daer af ter Puyen af ghedaen wor-
den , ende tot der vcfte toe incluys. =

XXIV.

„ Ende aen alle Renten ende Corenpachten hebben die uytreyckers der

), felver haer naderfchap voor alle andere, die van bloetsweghen beflaen.

XXV.

„ Maer aen huyfen in der Stadt flaende , in foo verre die by openbare ver-

condinghe ende fitdaghen vercocht worden , ende daer af men twee oft dry

fitdaghen in verfcheyde weecken , ende by Sondaegfche vercondinghe ghe-

houden heeft , daer aen en heeft niemant Naderfchap.

»

XXVI.

„ In faeken van fcheydinghe ende deylinghe , van openinghe van weghen

,

„ van erfpenninghen te begheeren, van bekrooninghe van ghebruyck van

„ weghen , van arbeytsloon te begheeren , &c: mach men alle dagen beghee-

„ ren behalven des Sondaeghs, ende wordt partyen daer af de wete ghe-

„ daen , om te recht te komen oaer des Officiers moet naer ghelegeniheyt

„ der faeken.

„ XXVII. Een
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xxvn.

„ Een Vrouwe Coopmanfchap doende ende fchulden maekende ter caufe

„ van heure Coopmanfchappe, verbinc heuren Man voor defelve fchulden

,

„ ende moghen fulcke fchulden vervolght worden al foo wel teghen den Mdii

3, ende zynen goeden , als teghens de Vrouwe ende heuren goeden.

XXVIII.

„ Item niemant onder de Stadt ende Lande van Breda goeden ende erven

„ befittende, en mach defelve fynen erve ende goederen in egheenderhande

„ manieren bekommeren, ofte verchieren , mee eenighe brieven oft voor-

„ waerden, dan met brieven van der bancke des Landts van Breda, daer on-

„ der defelve gronden van erven gheleghen zyn ; Ten waere met Amptmans
„ brieven der Stadt van Antwerpen , volghende de Concordaten daer af tuf-

„ fchen den Heere van Breda ende de Stadt van Antwerpen ghemaekt.

XXIX.

„ Item een Man en mach fyn Wyfs erfgoet binnen der voorfchreve Stadt

ofte Lande ghelcgen, fonder confent, niet vercoopen oft belaflen, ende
en mach men defelve erfgoeden voor haer Mans fchulden oock niet uytwin-

nen oft vercoopen , des mans erfgoet, heure beyde have, ende verkreghen
goeden en fuUen eerfl daerom vercocht ende in de voorgaende fchulden be-

„ keert moeten zyn.

XXX.

„ Ttem is oock langhen tyt binnen de Stadt ende Jurifdiflie van Breda

„ voor recht gheobferveert, dat men naer de doodt van een'ghen perfoon heefc

^ moeten heyflchen fchulden, daer af den Crediteur gheen obligatie noch an-

„ der -wettigh befcheet is hebbende, prefenterende ende doende den Credi-

„ teur eedt, met twee volch eeden, die fweeren dat fy den heyffcher houdeA

„ voor fulckx, ende van fulcken ftaete, conditie, ende converfatie , dat hy

„ gheenen eedt en foude willen doen , ten ware hem die fchult rechtveerde-

„ lyck ware competerende, welcke Volcheeden ende Obfervantie voorfchre-

„ ven, oock by Apofliile van Myn Heere den Prince van Oraignien voorts

„ is gheaboleert ende afghedaen gheweeft, als oick by fekeren vonniffe by

,, den Rade van Brabant, tuffchen Dierick Sefyns aenlegghere , ende d'erf-

„ ghenamen Zegher van Alviren ghegheven.

XXXL

,, Ttem is tot noch toe binnen de Stadt ende Jurifdiftie van Breda voor

,, Coflume gheobferveert, foo wanneer iemant is fugitif, ofte gheworden

„ infolvent, flervende oft te lyve blyvende, dat de Crediteuren eerll: befet-

„ tinghe ghedaen hebbende op des fugitif oft infolvents goet, van hunne ghe-

„ heyfchte fchult zyn gheprefereert , uytghefcheyden 'sfieeren ende der Stads

„ penninghen , huyshuere van haefgoeden , die op den pant fyn , ende ande-

,, re ghepriviligieerde fchulden.

XXXIL

„ Maer alfoo Borghemeeflers , Schepenen endeRaet der Stadt van Breda aen

„ den Prince van Orangien , als Heere van Breda, Requefte hadden geprefen-

teert, dat de preferentie van voorfchreve befettinge van fchulden niet ge-

priviligieert wefende foude worden gheaboleert, ende afgedaen, ende dat con-

currentie plaetfe foude hebben in faeken daer concurrentie naer récht plaet-

fe behoort te hebben, volghende den Mandamente der Keyferlycke Majef-

Ss 3 „ teyt
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.. teyt in den jaere 153 1 uytghegeven, daer op by mynen Heere den Prince

voorfchreve up den 14 Juny anno 155Ó, wis gheappoftilleert, blyckende

by feker Aéle hier mede overgheleverc dat de voorfchreve preferentie fou-

de worden afgedaen, ende gheaboleert, ende dat men daer af eene ghemee-
neiycke A61:e foude concipiëren , die fyn Gen: onderteekenen ende befeghe-

len foude, maer aifoo 't felve noyt en is gheeffeólueert gheweeft, foo bid-

den Borghemeefleren , Schepenen ende Raet der Sradt Breda feer ootmoe-
delyck dac de preferentie aengaende de befectinghe voorfchreven by zyn
Majefteyt worde afghedaen ende gheaboleert, als oock de volch eeden,

daer af in de voorghenoemden Articule mentie ghemaecktis, ende dat con-

currentie plaetfe hebbe, daer defelve naer recht behoort te hebben.

>>

t>
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XXXIII.

„ Item wordt binnen de Stadt Breda voor Coflume gheobferveert, dat een
Vrouwe gheen Coopw^yf wefende , naer de doodt van haeren Man haer be-

duchtende van infolventie van den SrerfFhuyfe heurs Mans , uyt den flerf-

huyfe iiiach fcheyden , fonder iet met haer draghende , ende den (leutel op
't graf ftekende , met fulckcn effedle , dat de Vrouwe daer mede blyft on-

gheh' uden ende onghemolefteert van de Crediteurs, al waert foo, dat fyna-

maels quame tot beter fortune , oft dat haer by fucceffie eenigh goec

verllorve.

Aengaende de Criminele facken.

XXXIV.

„ Item voor foo veele de criminele ende hooghe Juflitie aengaet , is te we-
ten dat over de Stadt ende den geheelen Lande van Breda is eenen Droflaert,

denwelcken is Superintendent , ende mach overal vangen , ende den
Schouteth foo wel van der Stadt als andere van den platten Lande van Bre-

da belaften ende bevelen te vanghene die hem, ende dat met goede infor-

,i matie ,
goetduncken fal.

XXXV.

„ Irem alle ghevangenen by den voorfz. Droïï-iert , ofte Schoutethen van

„ de Dorpen , uytghelondert Rofendael ende Oofterhout die felve hooge Juf-

„ titie hebben , werden geftelt in handen van den Schouteth van Breda , de-

„ weicke defelve ghevangenen voor Borghemeefter en Schepenen van Breda

„ ghehouden is te tichten volghende d'informatie hem by den voorfchreven

„ Droffaert ofte andere Officieren ghclevert, ende dat binnen den derden da-

„ ghe , indien de ghevanghene dat verfocht, ende moet oock alsdan die ge-

„ vanghene daer op insgelycks binnen den derden daghe antwoorden, weicke

„ procedure wordt ghemeynlyck ghedaen verbalyck.

XXXVL

„ Item ende bevindende Schepenen, dat die materie den lyve niet aen en

„ gaet, foo wordt die gevanghene, indien dat van zynent weghen bedinghc

„ wordt
,
gerelaxeert onder cautie van te recht te ft;aen ende 't ghewyfde te

„ voldoen , ende wort daer nae in de faeke fommierlyck gheprocedeert van

}, derden daghe tot derden daghe, 't zy 'm fcrijpiis, oft verbaelyck naer

ii ghelegentheyt derfelver.

XXXVII.

,, Item aengaende de Torture worden alle Knevelaers, Moortbranders»

„ Kerckdieven, Straetfchenders, Moefcoppers, ende Vagabonden, fonder fi-

„ gure
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„ gure van proces , by advys ende ter prefentie van Schepenen , die men d'in-

„ tormade precedenie, (biyvende fecreet onder hun lieden) in handen
gheeft,even verre defelve informatie by hun Heden IhiSfant bevonden wordt,
ter fcherper examinatie gheflelc , uytghenomen de Poorters ende Landtfa-
ten , die men daer toe openbaerlyck bedinghen moet, ten ware enorme fey
ten daer men van flonden acn die complicen af foude moeten vervolghen.

>»

xxxviir.

„ Item moet oock die ghevanghene die feyten over hem, by informatie

,, precedente ghebleken, felfs door fynen halfe, met goede circumftantie en-

„ de reden van wecenfchap bekennen , foo wel in de pyne , als binnen 24
„ uren daer nae, onder den blauwen hemel, vry, los, ende onghebonden,

„ al eer Borghemeeller ende Schepenen tot condemnatie van defelve proce-

,, duren , ten waere faeke , dat den felven ghevangen frivolyck,nu bekennen-

,, de, ende dan ontkennende , tergiverfeerde ende merckelyck calumnieerde

,

,, foo dickwils ghebeurt, in welcken ghevalle, ende fynde de feyten, by den

„ Schouteth ghepofeert , foo klaerlyck ghebleken dattej niets op te fegghen

„ valt , en vverdt by den Borghemeefler ende Schepenen op des Gevanghen
,, ontkennen ende afgacn niet veele geleth, maer recht ghedaen over 't ghe-

„ ne klaerlyck ghebleken is.

XXXIX.

„ Item ende foo wat feyten by de delinquanten in de pyne , ende daer

„ naer onder den blauwen hemel als voor, ter prefentie van twee Schepe-

„ nen , bekent worden , wordt ghehouden voor volle ende fuffifante keu-

„ nifle , ende wordt daer op recht ghedaen naer exigentje van den cas , foo

„ verre de feyten ende de deliften klaerlyck bl3fcken gheperpetreert te zyn by
„ informatie precedente , ofte andere notoirlycke kenniffe.

XL.

„ Item aengaende Keuren ende brcucken, civile ende criminele, daer af

„ en mach gheen Schouteth, in den gheheelen Lande van Breda, compofe-

„ ren , dan myne Heere den Droflaert , uytghenomen alleen den vuyflflagh

„ fonder bloedt.

XLI.

„ Item alle breucken ende Keuren ghecompofeert zynde met den Droflaert

„ als voor, daer af wordt dagh ghegeven van betalinghe een kenniffe twee

,, oftdry, nae de grootte van de ghecompofeerde breuck , beloofde pennin-

„ ghen , ende faculteyt van den perfoone , ende moet den Schouteth van der

„ plaetfe borghe flellen van de termynen te voldoene , welcke penninghen by

„ ghebreke van betalinghe worden gheexecuteert fonder Rechtsvoorderinghe

„ daerom te moeten doen.

XLII.

„ Ende in andere faeken , concernerende de Policye ende welvaren van de

„ Stade, worden by Droflaert, Schouteth, Borghemeefl:eren ende Schepe-

„ nen in Breda Ordonnantien op fekere penen ghemaekt ende ghefl:atueert

,

„ welcke penen op de overtreders worden met heerlycke ende parate execu-

„ tie gheexecuteert.

„ Ende des t'Oirconden hebben Gregorius Buyfen, ende Mr. 'themas vonder

„ Vloet ^ Borghemeefl:ers , ende Chrifiiaen Piermans Secretans der Stad t Breda

„ deze geteekent, ter Ordonnantie van Drofllaert, Schouteth, Schepenen

„ ende Raet der voorfchreve Stadt , defèn 9 July 1570.
OrJon-
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Ordonnantie ghemaeckt by den T^oorltichtigen^ Hoochgeboren Furjl M a u-

RiTZ. geboren Tr'mce van Orangie, Grave van Nallau ^c: als Re-

gent ende Adminifirateur van de Heerltcheden ende Goeden van de'i

'•£)oorluchtigen Hoochgeboren Fitrji den 'Prince van Oraengie, Grave
van Nallau '^c: optejiuck van EviBie, ende uyfuv'mn'mge van huy/en^

ende gronden van Erven ^ binnen der Stadt ende den gcheelen Lanae
van Breda, voortaen te obferveren, ende fachtervolghen.

,, Maurits, gheboren Prince van Oraengien, Grave van Naflau , Cat-

„ zenellenboge, Dietz, Vianden, Marcgrave van der Vere , ende van Vlifr

„ finghen , Heere van S'. Vyt , Doesburch, der Stadt Grave, ende van den

„ Lande van Cuyck , Monfler , Gouverneur ende Capiteyn Generaal over Gel-

„ derlant, Hollant, Zeelant, WellvrieÜant, Zutphen , Utrecht ende Overyf-

„ fel, ende van de Steden ende Sterdten van Brabant, ende Vlaenderen, in

„ de Unie wefende, Admirael Generael van der Zee, Regent ende Admi-

„ nillrateur van de Heerlycheden , ende goeden van den Doorluchtigen^.

„ Hoochgeboren Furft , den Prince van Oraengien , Grave van Naflau onlen.

„ weerden feer geliefden Broedere. Allen den genen, die defe onle opene.

,, brieven fullen lien , oft hoeren lefen, ende naraentlic denDroflaerc,Schou-

„ tethen , Borgemeefters , Schepenen , Regeerders , ende gemeyne Officieren,

„ onderdanen ende ingefetenen van de Stadt, Vryheden, dorpen, ende plat-

,, ten lande van Breda , Saluyt. Alfoo over veele jaren binnen der Stadt, en-

„ deden lande van Breda, ghefpeurt ende bevonden wort, dat deeviétien,

„ oft opwinningen van huyfen ende gronden van erven aldaer, voor de invin-

„ centen ende opwinders van cleynen ghevolge , ende genoechfaem onprofyte-

„ lick zyn , ende overfulcx by de quade rent , oft roggelderen , ende andere

„ debiteuren feer weynich worden geacht: Midts dat den eygenaer , ende Pro-~

„ prietaris van de geevinceerde huyfen, ende gronden van erven, (naerdat

„ hen de felve met alle folemniteyten daer toe itaende , behoorlic ende volco-

„ melyc, tot veftens toe incluys , zyn ontwonnen: ende den Evincent by

„ voorgaende drie Sondaechfe Proclamatien openbaerlycken , nae't gcbruyck,

,, ende coftume daer over hier voormaels onderhouden, heeft gefeten, om
„ fyn opgewonnen recht den meeftbiedende te vercoopen ) t'allen tyde vry

„ heeft geftaen , ende gheoirloft was by voldoeninge vant gene waer voor zy-

„ ne huyfen , ende gronden van erven- alfoo waeren opgewonnen , ende re-

„ fufie van cofben daeromme gedaen, defelve fyne ontwonnen huyfen, ende

„ gronden van erven , wederomme naer hem te nemen, ende den Evincent te

„ doen doene Rekenninghe , bewys ende rehqua , van 't ghene hy ( ghedue-

„ rende fyne pofleflïe ) van de gheevinceerde goeden ghenoten , ontfanghen

„ ende daer aen uytghegevcn hadde, in-dervoegen , dat den evincent, oft op-

„ winder nemmermeer by eenige middelen tot eene vafte pofleflie ende volco-

„ men dominie van de opgewonnen huyfen, ende gronden van erven (ghe-

„ lyck dat de gefchreven Rechten, ende alle goede Politicque ordre wel zyn

„ vereyflchende) en heeft counen geraken; Alle t welck veroirfaeckt heeft,

„ dat de Rentghelders , ende andere Hypothecaire fchuldenaren nyet en heb-

j, ben gheacht, de Renten, Pachten, Chynfen ende andere reële fchulden

„ op henne goeden uytgaende, ende llaende: Ende dat de Evincenten alfulc-

„ ken forghe nyet en hebben ghedraghen int repareren ende onderhouden van

j, den opgewonne huyfen , ende gronden van erven , alfb in eene geregleerde

„ Stadt, ende landen wel behoorde, ende fy in hen eyge vafte, ende feker

„ goeden wel fouden doen, Tot grooter ruine, ende verderf van de huyfen,

), ende gronden van erven, ghelyck by experientie binnen de Stadt ende lande

„ van Breda bevonden is ghewecft, ende noch daghelycx bevonden worc.

„ Soo eefl: dat (om alle de voorfz inconvenienten wechtenemen, ende in

„ toecomenden tyden te weeren) wy by deliberatie ende advys van onfc

,, lieve, ende ghetrouwe de lieden van onfen Rade ende Rekeninge, daer

„ oppe ghchoort die van der Hooftbancke der Stadt ende.' lande van Breda,

„ ende van den Magifl;raet ende Raedc derfelver Stadt , willende verfien ter

n ge-
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„ gemeyner welvaerc der voorfz. Stadt, landen ende onderfaten , hebben ghe-

„ boden ,
gheordonneert ende geftatueert

,
ghelyck \vy ghebieden , ordonne- .

„ ren ende flatueren by defen , Dat van nu voortaen , int evinceren , ende

„ opwinnen van huyfen , ende gronden van erven , binnen der Stadt ende den

„ gheheelen lande van Breda , de poinften ende articulen hier naer volghende

,

„ gheobferveert , ende achtervolcht fullen worden : Ende dat alle huyfen ende

„ gronden van erven in dier voegen ende manieren gheevinceert zynde , den

„ evincenten ten eeuwigen dagen fullen vaft, ende feker blyven, fonder dat

„ den eyghenaers, ProprietarifTen , oft andere daer op recht hebbende, oft

,, pretenderende, daer aen ( by wat middele het waer) meer fullen moghen
pretenderen , oft gheraken , maer daer van altyts verfleken fullen blyven

,

op dat de pofleflle, ende dominien van alfulcke goeden niet voorders onfe-

ker blyven , maer eenmael vaft , ende feker wefen moghen , in conformi-

^y teyt van de gefchreven Rechten , ende alle Politiffche ordre.

I.

„ In den eerften , foo wie voortaene , binnen der Stadt , oft den gheheelen

lande van Breda, eenighe huyfen, gronden van erven, geltrenten, ende

rogpachten pretendeert te evinceren, ende optewinnen, die fal fchuldich en-

de ghehouden zyn, binnen de voorfz. Stadt, ten regiftere oft boeck van den
Griffier, ende ten platten Lande, by den Secretaris, in prefentie ende ter

manifle des Schouteths ende wyfen van Schepenen refpeétive , daer die huy-

fen oft gronden van erven ghelegen zyn , voor d'eerfte zyne A6le van be-

fettinghe te doen annoteren, met pertinente ende perfede defignatie van
de Hypotequen , onderpanden , ende goeden die hy befetten wilt , ende
met exprelTie van den naem ende toenaem van den Proprietaris ende eyghe-

naer derfelver, De forame, fchult oft aftie, die de befetter daer op is pre-

tenderende, ende waer uyt, oft waer van defelve is toecomende.

j>
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„ Van welcke befettinghe aen den eyghenaer in perfoone, oft zynen huy-

j, fe , indien hy binnen der Stadt , ende lande van Breda woonende is , Ende

„ ingevalle van zyne uytlandicheyt , aen zynen Procureurs, Fafleurs, oft an-

,, dere bewindt van hem hebbende, oft by gebreke van dien, aen den Huer-

„ man, oft ghebruycker van de felve befette huyfen oft goeden; Ende by

j, faulte van Huerman oft ghebruycker , aen de naefle ghebueren , ende voorts

„ daer benejffens by Edifte ter Puyen aff , oft Kercken uyt , wete , ende infi-

„ nuatie binnen de eerfte veerthien daghen , by eenen ghefworen Roeydra-

„ ger, Vorfter, oft anderen dierghelycken Gherichtsbode
,
ghedaen fal moe-

„ ten worden , die daer van fchriftelicke Memorie houden , ende relaes ma-

„ ken fal moeten: Inhoudende den dach aen wien , ende in wat voegen, de

„ wete ghedaen, ende wat antwoorde hem ghegheven is.

m.

„ Ende in foo verre de Goeden , binnen de voorfz. veerthien dagen niet en

„ worden ontfet , foo fal de befetter fchuldich zyn , defelve zyne befettinge
,

„ precifelyck op ten XIV. dach, naer date van de befettinge , als anderwerff,

„ en voor de tweede reyfe, in manieren al als voor, ter manifle van den

,, Schouteth, by Schepenen te doen wyfen, waer van insgelycx , als boven,

,, binnen XIV. dagen daer naer, by eenen Roeydrager , oft anderen Gerichts-

„ bode , aen den Proprietaris , oft andere van fynent wegen
,
gelyck als voorlz.

„ is , wete ghedaen fal moeten worden , Oock daer van gehouden Memorie

,

„ ende relaes gemaeft, foo als van de eerfte Wete , ende infinuatie ge-

„ fegt is.

IV.

„ Ende fal defelve befettinge daer naer, precife op ten veerthiendcn dach,

T t „ naer
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naer date van de vernieuwinge als anderwerf? (indien de befette goeden
binnen middelen tyde noch niet ontfet en zyn) ter Griffie van Breda, oft

in de Secretarie van de Dorpen sLants van Breda , als derdewerff vernieuwt
worden , en de den befetter daer over laten manen , ende wyfen , daer

van infinuatie doende doen, memorie houden ende relaes maken, alles ge-

lyc van de befettinge , ende vernieuwinge als anderwerf? gefegt is.

V.

„ Alle welckc vernieuwinghen , als anderwerf?, ende derdewerf?, precife,

refpedlive op ten veerchienden dach als voor fullen gedaen, aengeteekent,

ende daer over gemaent moeten worden, fonder die dagen te moghen voor-

comen , oft laten overftrycken , op pene van nulliteyt van alle voorgaende
folempniteyten , ende rechtsvoorderinghen : Wel verftacnde, dat de ver-

nieuwinge als anderwerf? ende derdewerf , op alfulcken dach van der we-
ke , tfy maendach, dynsdach, woonsdach, oft andere, als de befettinge

,, begonft, ende gedaen is, fullen moeten gedaen, ende gecontinueert wor-

„ den , Ten ware , by A6le van Schepenen , daer toe anderen dach wcrde
„ verordonneert, dwelck fonder goede oorfake niet fal mogen gefchieden.

Vf.

„ Item alfoo hier voormaels bevonden is geweefl, dat de Rentgelderen en-

„ de andere Debiteuren henne goeden , als voor befet zynde , niet en hebben

„ geacht de felve t' ontfetten , dan int lefle van de fes weken , ende alfo

„ recht voor de Schepen kennis leydinge , op dat fy , by middele van dien

,

„ henne Crediteuren in langhduerich proces fouden brengen, wel wetende,

,, dat men hen, (al waert oock alfo, dat fy binnen d'eerfte XIV. dagen ont-

„ fetten , ende men uyt fuyver ende liquide Obligatie procedeerde ) binnen

„ drye maenden tot geene antvvoorde en hadde connen gebrengen : foo fal

j, voortaen elcke vernieuwinghe haer default ende profyt mede brengen, als

„ te weten, dat de gene, die de eerfle XIV. dagen laet overftrycken, fonder

j, te ontfetten, fal zyn verfteken van alle exceptien declinatoir: Indervoe-

„ gen, dat foo wanneer yemant na de vernieuwinge als derdewerf, de voor-

„ gaende befetting eerft ontfet , defelve in de fake ten eerflen dage ter rolle

,, dienende, fal moeten aennemcn, om ten naeftvolgenden Rechtdach daer

,, aen, op des befetters eyfch peremptorie te antwoorden, op verfteck, doch

„ fal, (fonder prejuditie van dien) wel mogen verfoecken Procuratie, en-

„ de cautie voor de coflen.

VII.

„ De voorfz vernieuwinge als derdewerf? gedaen zynde , foo fal de befet-

,, ter op ten XIV. dach daer na, te rekenen van des anderen dachs, na ver-

j, nieuwinge als derdewerf, daer over gehouden zyn te verfoecken , ende te

„ beleyden kenniffe van Schepenen , ende daer af als voren Afte nemen.

VIII.

„ Maer en fal de befetter de voorfz. kenniffe niet mogen verfoeken , ende

5, leyden , noch oock Schepenen daer af hem A£le laten gheven , Ten fy hy

„ yerfl ende voor al deuchdelyckheyt van fyn fchult den voorghenoemden

„ Schepenen fal hebben ghebleken , ende ghewetticht , naer welcke Schepe-

„ nen kennis leydinge de Debiteuren hunne befette goederen , onder geen

„ borgen meer en fullen moghen ontfetten, dan mits namptiferende tghene,

„ daer voor die befet zyn.

IX.

„ Defe Schepenen kennifTe als voor beleydt zynde, fo fal de befetter t'eyn-

„ den
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den XIV. dagen daerna, maer nyet eer, by drie Sondaechfe proclamatien.

achter den anderen , alhier binnen de Stadt ter Piiyen aff , ende op te Dor-,

pen, ter Kercken iiyt, moeten doen condighen, wat goeden hy befet heeft,

defelve befette goeden circumftantierende , ende duydelyck defignerende
,

waer die ghelegen zyn,.ende hoe die ghenoempt zyn, met adjundlie van
den naem ende toenaem van den Proprietaris derfelver, ende van de Aftie
oft fchult , daer voor hy die befet heeft.

X.

,, Ende de voorfz. drie proclamatien gedaan zynde, fo fal ten naeflvol-

ghenden Sondach, ter Piiyen aif, ofc ter Kercken uyt, eenen Coopdach
van de befette goeden ghelegt worden , teghens eenen fekeren gheleghea

daghe , Ten welcken daghe de befetter de opgewonnen goeden uyt 's Hée-
ren hant fal moghen coopen , ende hem den flach daer van , by den Schou-

teth mmme officii, ( behoudelyck eenen yeghelycken fyns rechts ende
voorcommers ) laten geven, foo verre hy befetter daer afF hoochfle coo-

per blyft.

XI. ,

,, Maer by aldien daer yemandt anders compt, die den coop dede ofc ver-

„ dierde: Soo fal in dien gevalle de cooper oft verdierder den opwinder moe-
ten voldoen van allen fynen gebreken, mette collen daeromme ghedaen.

SJ

XII.

,, Ende fal oock alfulcke verdierder, ende Cooper , den opwinder (indien

,i hy de huyfen oft gronden van erven voor t verloop van Renten , Pachten

,

,", oftChynfen, die hy daer op is heffende, heeft opghewonnen) daernae

„ fvne Renten , Pachten , ende Chynfen , die van dan voortaen verfchynen

fullen, van jaere tot jaere moeten betalen ende uytreycken.
}>

»>

XIII.-

„ Naer de voorfz. uyt 's Heêren handt coopinghe , foo fal de vefte ende
goedenifle van de gheevinceerde ende ghecochce huyfen ende erfgoeden

j, ( op dat nyemant te precipitantelyck en v\^orde gedepoffideert , ende ver-

„ reitl, ende de voorgaende Coftume dien aengaende onderhouden, van nu

„ voortaene by alle billicke maticheyt vuorde gemodereert) by tydc vaa

j, Vrede, een jaer, ende by tyde van Oorloghe, twee jaren, openftaen,

„ maer fal de Cooper niettemin terflont treden in de Pofleflie van den opghe-

„ wonnen goeden , om die by hem bewoont
,
gebruyól , oft ( inghevalle die

j, verhuyrt zyn) de hueren daer van genoten te worden.

XIV.

„ Nochtans met fulcker mate ende Rekeninghe, dat de Opwinderen, ofc

hunne Aftie hebbende, voor den inganck ofte loop van de voorfz. een , ofc

van de voorfz. twee jaren refpeftive
, gehouden fullen fyn by deu Griffier

der voorfz. Stade, oft ten platten lande by den Secretaris aldaer, op be-

hoorlycken falaris, ter Puyen aff, oft Kercken uyt, tot meerder waer-
fchouwingc van de ProprietarifTen , en andere goede luyden , fchultbrieven

,

obligatien, fpeciale oft generale hypothecque, op te opghewonnen goeden
hebbende , tot drie malen toe , te weten van twee maenden tot twee maen-

„ den , d'een achter den anderen volgende , de coopdagen by hen gehouden

,

„ in der manieren als voren, te doen condigen ende publiceren, dat fy al-

„ fulcke huyfen, oft gronden van erven. Renten oft Pachten, opgewonnen

„ ende uyt 'sHeeren handt gecocht hebben gehadt, ende defelve drie condin-

„ gen ofc pubUcatien gedaen zynde, fal daer en t'eynde het voorfz. een jaer,

Tt 3 ,, ofr
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„ oft twee jaren, bl3rven ftille ende open ftaen, totte expiratie van de felve

^ jaren refpeélive toe.

XV.

„ Ende fullen de GrifEer , Secretariflen , ende Vorfleren refpeftive gehou-

den zyn den Schouteten , Borgemeefleren , ende Schepenen der voorfz.

Stadt ende ten platten lande refpeffive te adverteren, ende indachtich te

houden van de dagen, op de welcke men de voorfz. drie publicatien van de
Coopdaghen fal moeten doen.

XVI.

„ Ende fal de Proprietaris, ende andere Aftie totte opgewonnen goeden
hebbende , defelve goeden binnen de voorfz. een , ende twee jaren refpec-

tive , dat de vefte openftaen fal ( te rekenen nae expiratie van de voorfz.

driemael twee macnden , oft eens fes maenden ) weder crygen ende aen-

veerden mogen , mits betalende oft voldoende den opwinder fynen geheelen

achterftel oft fchult , daer voor d'erfgoeden opgewonnen zyn , mette rech-

telycke koflen , ende nootlycke reparatien daer omme , ende aen gedaen

;

Ten ware d'Eviftie voor verloop van Renten, Chynfen, oft Pachten waer
gefchiet, ende de voldoeninge oft hantvollinge werde gedaen by eenen jon-

geren Rent oft Pachtheffer. In wekken gevalle den Evincent alleen fal

moeten worden voldaen een Rente of Pacht van binnen jaers, ende een

van buyten jaers , te weten, de twee lefte verfchenen jaren voor de iniü-

tutie der Eviólie.

XVII.
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„ Ende fal den Opwinder aen den genen, die hem, als voor, van fjme

„ t'achterheyt hantvollinghe fal doen , fchuldich fyn te doen Rekeninge , be-

j, wys ende reliqua, van 't gene hy, gheduerende den tyt van fyoe poüefliej

„ van de opgewonnen goeden heeft genoten.

XVIII.

,, Soo verre daer nïemandt binnen de voorfz. een oft twee jaren en compt,
die den opwinder, oft fyne Aftie gecocht hebbende, handcvollinge (te

weten, gelyck voorfz, is) begeert te doen, foo fal defelve opwinder, oft

die de Aéiie van hem gecocht ende vercregen, oft die hem de handtvollin-

ge gedaen heeft, na de voorfz. een, oft twee jaren rerpe(5live,by drie Son-

daechfe proclamaiien , ter Puyen aif, oft ter Kercken uyt, van acht dagen
tot acht dagen , alnoch moeten doen vercondigen, dat de vefte ofte goe-

denifle van fynen opghewonnen goeden, nu een, oft twee geheele jaren

open geflaen heeft gehadt, ende dat hy overfulcx, na de eerfte, tweede
ende derde publicatien al nu noch te doen , hem , by vonnifle ende decreet

van Schepenen, in fyne opgewonnen goeden fal doen, ende laten veften

ende erven na den lantrechte; Ten ware hem, binnen middelen tyde, al-

noch by den Proprietaris , oft andere naerdere aftie daer op hebbende oft

pretenderende, handtvöllinge oft voldoeninge , gelyck voorfz. is, gedaen

5, werde.

XIX.

,, Ende op dat den Proprietaris , ofte andere, aclie totte opgewonnen goe-

], den pretenderende, ten overvloet van alles mogen wefen gewaerfchout , foo

,, fal den Roeydrager , Vorfter , oft andere Gerichtsbode , de publicatie voorfz.

„ doende, des anderen daechs na de eerfte pubi'catie , fchuldich zyn, van

5, de voorfz. fyne publicatien een pertinent ende leesbaer Billet teraaecken»

„ ende 't felve voor de puyen van den Stadthuyfe , ofc voor de Kerckdeur te

„ plecken, ofc te affigeren, dwelck aldaer fal moeten hangen, ten uyceynde

„ van de voorfz. drie weken toe.

„ XX. De

«
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XX-

„ De voorfz. drie weken overftreken fynde, fonder dat hem by den Proprieta-

ris , ofte andere , aftie op te opgewonnen goeden hebbende oft pretenderende,
handtvolHnghe werdegedaen,foofal den opwinder daer en teynden,foo wan-
neer het hem beheft , by vonnifle ende decreet van Schepenen in de opge-
wonnen goeden geveft ende geerft worden

,
gelyck als voor,fulcx dat fe hem

fullen zyn ende blyven feker ende valt, behoudelyck eenen yegelycken fyus

rechts ende voorcommers.

XXI.

„ Welcke verte, van nu voortaene, van alfulcken effefle fal wefen, dat

„ den evincent daernae, ten eeuwigen dagen, van fyne opgewonnen goeden,

„ voor hem , ende fyne oiren , erven , ende nacomelingen fal fyn ende blyven

„ voicomen ende paiübel Heer ende Meefter, fonder dat daer na yemant.,

wie hy oock fy , den Evincent fal mogen oft connen gedepoflefleren.

j>

n
n
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n

XXII..

,, Wel verflaende , dat den Evincent, indien hy fyne eviftie ofte opwin-
ninghe , voor perfonele fchult heeft gedaen (daerinne, oft onder worden
begrepen buytenjarige Renten) in fulcken gevalle fchuldich fal fyn, na
voorgaende proclamatien openbaerJyck, tot eene gefette ure ende plaetfe te

fitten, om die opgewonnen erfgoeden den meeflbiedende te vercoopen,
waer aff hy alsdan fal nemen fyn ghebreck ende coften , daeronime gedaen

;

Blyvende het furplus voor den Proprietaris , oft andere daer beft recht toe

hebbende.

XXIII.

„ Wat aengaet de Huyfen ende gronden van erven voor date van defen op-

gewonnen ende geevinceert , Is onfe Verflaen , Meyninghe , eude Ordonnan-
tie , dat de Evincenten fullen fchuldich ende gehouden fyn te obferveren

,

tachtervolgen, ende te gebruycken de folemniteyten by ons hier voren ghe-
ordonneert, naer den tyt, dat de goeden ende gronden van erven uyt 'sHee-
renhantgecocht fullen zyn, als namentlyck , dat fy voor d'eerfl fullen moeten
doen de drie proclamatien van twee maenden tot twee maenden , als boven
breeder gefegt is , Ende defelve alfoo voorts ter volcomender uytwinninge

ende vefte toe continueren.

XXIV.

„ Ende foo verre, geduerende defelve folemniteyten, de Proprietaris , noch
oock yemant anders , recht tot.de geevinceerde goeden hebbende oft pre-

tenderende , en compt, die den Evincent hantvollinge doet als boven ge-

„ fegt is , foo fal den Evincent in dien gevalle , op fynen Eviélie brief, ter

„ prefentie van Schepenen , by den Secretaris de vefte gepafTeert hebbende

,

,, moeten doen dorlTeren, ende int regiftre margineren, dat by hem alle fo-

„ lemnicej-cen , volgende defe Ordonnantie , na date des briefs , van nieus zjm

,, gedaen ende geplogen, maer dat hem niemant hantvollinge heeft comen
,, doen.

XXV.

,, Welk endorfTement ende regiftreringe indervoegen voorfz. gedaen zynde

,

,, fullen den Evincent (achtervolgende ende uyt crachte defer Ordonnantie)

„ ten eeuwigen dagen , voor hem , zynen oiren , erven , ende nacomelingen

,

5, d'opgewonnen goeden feker ende vaft blyven.

Tt 3 „ XXVI. Maer
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XXVI.

„ Maer inghevalle de Proprietaris , oft yemandt anders , recht totte geevinceer-

de goeden hebbende oft pretenderende
,
geduerende ende hangende de voorfz.

folemniteyten , den Evincent hantvollinge compt doen, fal alsdan de felve

Evincent fchuldich ende gehouden fyn , van d'opgewonnen goederen ten

doene ende behoeve van den ghenen, hem hantvollinge gedaen hebbende,

te treden , te wycken , ende afftant te doene , in aller voeghen ende ma-
'„ nieren

,
ghelyck als hier voren ghefegt is.

XXVIl.

„ Ende alfo in alle Veftbrieven van alle opgewonnen goeden wort gheinfe-

„ reert defe Claufule, Te weten, behoudelyck eenen yghelycken fyns rechts ende voor-

5, commers ; Welcke claufule wy verflaen hier voren in verfcheyden manieren

5,
gheinterpreteert gheweefl te zyn , ende overfulcx vele queftien veroorfaeft

„ te hebben, foo wordt by defen verclaert ende gefegt, dat defelve Claufule

„ ghene Renthefferen oft andere hypotecaire fchuldenaeren tegens den Evin-

„ centen te llade, ende bate en fal comen, dan den genen , wiens Renten,

,, Chynfen oft Pachten ouder van date zyn , dan de Rente oft hypotecaire fchult

,

„ daer voor de opwinninge gedaen is, in fulckervoegen, dat den Evincent de

„ oudere Rentieren een jaer renten van binnen, ende een van buyten jaers,

„ te Moeten die waren verfchenen immediate voor de uyt 's Heeren hant coo-

„ pinghe, fal moeten betalen, midtsgaders oock alle de Renten, die naer da-

„ te van dien , ende van de volcomen Evi6tie , voorts verfchynen fuUen.

XXVIII.

„ Waer uyt volght , ende by defen verftaen ende verclaert wordt , dat jon-

„ gere Rentieren ende alle ander jongere hypotecaire Crediteuren fchuldich

„ zyn den Evincent (op pene, dat fy van henne Renten ende Aélien ten

„ eeuwighen dage verfteecken ende ghepriveert fullen blyven ) te comen doen
hantvollinge van fynen Chyns , Rente , oft Pacht , eenen van binnen ende
eenen van buyten jaers als voor , ende van de coflen van recht , fonder

meer: Maer eenen anderen, geen Rentier noch hypotecaire Crediteur we-
fende, fal fchuldich zyn den Evincent van fyn geheel gebreck, mette cof-

ten daeromme gedaen , te voldoen.

»

ï»

XXIX.

„ Sal oock by de voorfz. Claufule {behoadeJyck eenen yghelycken fyns rechts

„ ende voorcommers ) verftaen worden , dat de ghene die voor eenige Renten

„ van buyten jaers alleen , oft andere Perfoneie ende Schatfchulden, eenighe

„ huyfen ende gronden van erven heeft geevinceert, oft noch begeert te evin-

,, ceren, defelve Evincent de Rentieren, foo wel jonghere als oudere, van

„ hunne Renten van binnen jaers, ende andere naer de Evi6lie ende gcdiie-

„ rende fyne poffeffie te verfchynen , fchuldich fal zyn te blyven betaelen
,

„ fonder eenige contradidlie , foo dat de felve Renthefferen aen alfulcke

„ Evincenten geene hantvollinge en fullen gehouden fyn te doen, Ten ware

„ hen fulcx goec dacht ende geliefde.

XXX.

„ Hier mede derogerende , doot , ende te niet doende 't ghebruyck ofc de

„ pofTeflle , die defen aengaende ter contrarien tot noch toe in de voorfz.

„ Stadt ende Lande van Breda onderhouden is gheweefl.

XXXI.

„ Ende belangende d'opwinninghen vau jnenbele ende haefgoeden , daer in

i
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„ fal achtervolcht worden den Ityl ende manier van procederen , hier te voo-

,, rens daer inne gepleecht ende gheobferveert.

„ Ordonneren ende bevelen daeromme den voorfz. Droflaert , Schouteth,
Borgemeefteren , Schepenen der voorfz. Stadt, meeden Schoutetten , Sche-
penen ende Regeerders van de Vryheden , Dorpen in den Lande van Breda,
ende allen anderen Juflicieren , Officieren , Magillraten , Dienaeren ende
Onderfaten, Dat fy elcx van hen, foo hen toebehoort , onderhouden ende
achtervolgen , doen onderhouden ende achtervolgen 't gecne voorfz. is ,

fonder yet te doen oft te laten ghefchieden ( niet tegenflaende alle andere

ofc oude poffeffie
,
ghebruycken oft coflumen , daer oppe wy willen ende

verftaen dat voortaene niet en fal gelet noch gheacht worden ) ter contra-

rien. Ende ten eynde niemant van defe onfe Ordonnantie ende bevelen ig-

norantie en pretendere , dat fy defelve ter gewoonlycke plaetfe ende ure

,

den Volcke meefl vergadert fynde, condighen, uytroepen, ende pubHce-

ren : Want wy fulcx tot welftandt , oirboir , ende nut der voorfz. Stadt en-

de Landen bevonden hebben te behooren. Ghegeven, onder onfen Name
ende Segel hier op gedruckt in Placcate , den vyflFentwintichflen dach der

maent van Februario , in den jaere XV'=. feven en tnegentich. ( Onder Jiont:)

MAURICE DE NASSAU. ( Ende opt Spaliumivas gedruckt den Segel van zyn-

der Princel: Ex"^. in roode -wajfe. Nog ftont onder gefchreven:') Ter Ordonnan^
tie van fyne Ex'^i*. {Ende ivas enderteykeni:) Melander. {Noch was on-

der 't z'oorfz. Placcaet gefchreven aldus:) Defe Ordonnantie ende Placcaet is

tot Breda ter Puyen aff gepubliceert, 't volck aldaer, by het luyden van
het Clocxken, in grooten getalle vergadert zynde, des Dyensdachs den
XVIII. Meerte Anno XV'=. ende XCVII , omtrent thien uren voor noen.

Prefent myn Heere de DrofTaert , Schouteth , van der Haegen , ende Loecker
,

Schepenen der Stadt van Breda. Uytgelefen, By my als Subftituyt des

Griffiers. {En was onderfeeckent :)

Brantschats.
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Ordonnantie op het Stockhouderjchap der Stadt Breda, en hoe hem de

Stcckhouder ïnfynen dïenjï fal gehouden fyn te reguleren.

„ In den eerften , foo wanneer ymand fal oft fullen begeeren van fyne oft

„ heure Meubelen goeden koopdach ofc fterffhuys te houden , ende tot voor-

„ fichticheyt van de betalinge van die penningen die van den koopdach befom-

„ met fal worden, aan den Stockhouder verfoeckt ofc verfoecken hem daer

„ vooren parcicuhere ende fuffifance borge geftelt te worden, dat de Stock-

„ houder gehouden fal fyn 't felve tot heuren contentemente te doen.

„ Item al waert alfo , dat hy Stockhouder des niet konde doen ,
fal noch-

„ tans gehouden fyn, hy Stockhouder des verfocht fynde, fulcke koopdae-

„ gen ofc fterffhuyfen te houden, ende de meubelen, die men hem fal

„ voortbrengen , wel ende getrouwelyck ten hoogften ende meeftbiedenden

„ uytteroepen ende te vercoopen , mits hy vercooper ofc vercooperen betae-

„ lende foo veel , als men den Geiwooren Clercq ofc Opfchryver van de Coop-

„ daegen ende fterffhuyfen tot noch toe gewoonelyck is geweeft te betaelen

„ ende te geven , van de vercochte goeden op te fchryven , ende daer aff

„ boeck te houden , te weten den tweehonderften penninck , ende dan den

5, boeck te laeten volgenden geenen, die den Coopdach oft fterffhuys hebben

„ doen houden , omme die Cooppenningen daer aff felve , ofc by ^'•emanden

„ anders , die hy dat toevertrouwt , te doen colledleren.

„ Item fal den voorfz. Stockhouder gehouden fyn allen 't geit op de Coop-

„ daegen gemaekt op den gefetten tyt te betaelen, maar 't gene gereedt ont-

,, fangen wordt
,
promp:e!yck overteleveren ende te laeten volgen den genen

„ die deCoopdaegen fullen hebben doen houden, gelyck fulckx tot noch toe ge-

„ daen is geweeft , fonder dat hy Stockhouder fal vermogen 't felve geit onder

„ hem te houden dan tot den dagh oft daegen ende terminen by den Vercoo-

„ pers toegelaeten ende gcadmitteert.
Item
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,, Item fullen gehouden fyn den Stockhouder ende die gene, die het officie

„ daer aff fal bedienen , eedt te doen , alle de goeden die vercocht fullen

„ worden , fo lange uytteroepen , ende fyn debvoir te doen , om die ten

„ hoogflen te brengen ende te vercoopen , min oft meer , als oft hem defelve

„ goeden toebehoorden , fonder fimulatie oft heymelyck verftandt met yeman-

„ den anders te hebben , tot profFyte van hem felver , oft yemanden anders

,

„ ende dat hy geen flach van de felve goeden geven fal , fonder 't felve eerfl

„ den genen , die den Coopdach oft flerffhuys houden
, gevraegt en hen con-

„ fent daer toe gehadt te hebben ; Ende voorts dat hy hem in alles van fyn

„ Officie voorfz. ende int onderhouden van defe tegenwoordige Ordonnantie

„ ende Inftruftie quyten ende dragen fal , fo als een goedt Stockhouder ende

„ Uytroeper fchuldich is ende behoort te doen.

„ Item oft gebeurde dat eenige goeden in den oproep geveylt zynde niet

„ genoechfaem mochten gelden , dat in fulcken gevalle de gene die den Koop-

„ dach oft flerfhuys houden fullen oft doen houden , defelve goeden aen hen

„ fullen mogen behouden indien hen belieft , fonder ter faecke van de uytroe-

„ pinge oft veylen van dien, den Stockhouder oft Schryver yets daer van

„ te geven.

„ Item fal den Stockhouder gehouden zyn de Cooppenningen in ende op

„ eenige Coopdagen oft Sterffhuyfen gemaeckt wordende, daer van op dach te

„ betaelen befproken wordt , te innen , op te haelen , ende te betaelen bin-

„ nen fes Weecken naer den befproken verfchyndach van den gehouden Coop-

„ dach, ende de penningen procederende van de goeden die verkoft worden
„ met gereeden gelde, fal de voorfz. Stockhouder insgelyckx gehouden we-

„ fen defelve op te brengen ende te betaelen , ten langflen binnen veertien da-

„ gen naer de voorfz. Coopdach oft flerffhuys , als voorfz. is , en indien hy
„ hier inne gebrekich valt , foo fullen die gene, die den Coopdach oft SterfF-

„ huys hebben doen houden, hem daerenboven daer vooren mogen doen exe-

„ cuteren met pant als gereed geit, dies foo fal defelve Stockhouder op eenen

„ yegelycken, die iets in eenige Coopdagen oft Sterffhuyfen befchult oft gekofFt

„ fal hebben, oock hebben reële execucie met pant als gereed geldt, fonder

„ daer voor gerechtelycke pandinge te derven verfoecken , foo dat 't felve

„ tot hier toe oock gedaen ende geplegen is.

„ Item en fal de voorfz. Stockhouder verfocht zynde by eenige Borgers,

,, Poorters oft Ingefetenen, oft andere uytheemifche perfoonen, om eenige

„ huysraedt oft andere, te fchatten, te deylen, uyttefetten, te verkoopen,

„ niet vermogen aldaer te gaen, noch 't felve te mogen doen, dan ter pre-

„ fentie van den gefwooren Clercq, by Borgemeefleren, Schepenen en Raed
„ defer Stadt daer toe geordineert , welcke voorfz. Clercq fal gehouden zyn

„ de voorfz. fchattinge , deylinge , uytfettinge en verkoopinge wel ende recht-

„ veerdelyck te fchryven ende goedt regifter ende boeck daer aff te houden

„ op den loon ende falaris hier vooren verklaert, ende onder behoorlycke Ee-

„ de, die hy daer van ten aenkomen van fyn officie voor Borgemeefleren,

„ Schepenen en Raed fal hebben gedaen.

„ Ende fo wanneer van nu voortaen eenige borgers
,
poorters , ende inge-

„ fetenen fullen begeeren eenig SterfFhuys te houden , ende heure goeden ver-

j, koft te hebben op dagen , naer haer goeder geliefte , fal de Stockhouder

„ daer voor genieten ende hebben voor falaris , naer ouden herkomen , den

„ twintigflen penninck voor 't felve te innen, ende daer voor in te flaen,maer

„ fo wanneer yemant fyn goedt begeert te verkoopen met gereedt geit , daer

„ aff fal den Stockhouder maer hebben ende genieten voor falaris den dartig-

„ ften penning, ende dat by provifie alleenlyck ; Blyvende voorts de voorfz.

„ Ordonnantie overal in haer geheel ter tyd toe, op alles oft ten deele van

„ dien , anders nae gelegentheyt ende verloop van tyden , ter meerder voor-

„ derniffe ende verfekerheyt van den Heer, ende van der Stadts borgeren en-

„ de ingefetenen fal fyn geordonneert.

,, Aldus gedaen tot Breda in fyne Maj" Reeckenkamer , met advys van Bor-

„ gemeefleren. Schepenen ende Raed der voorfz. Stadt , xxix. dagen in Julio,

„ Anno 1582.

Ordon-
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Ordonnantïe op het Ejcken di r Stads Alae'en en Ge'-jvichteii.

„ Ten eynde de Gezwoore Eyckmeefters defer Stade mogen jufber ende fc-

kerder alle cleyne droge maten eycken en gelyck maecken nae het Stads

„ oude Metalen gegoten Loopen van den jare 1437 , foo fyn den tegenwoor-

j, digen Eyckmeellers Joamen fFouters van den Beemden^ Schrynwercker,ende

„ feter j^trtj/in ,Smïth , tot het voorfz. oude Lopen gelevert van Stadswegen

„ nogh meer kopere kleyne maten , als te weten van Een quartier en een half

„ quartier, ende het feftiende deel van het voorfz. oude Lopen; Ende daer

„ en boven nogh gelycke vier Soutmaten tegens den Loopen geeyckt , een 31*

„ Deel , als 't ièlve van ouden tyden , foo men verftaet , is geufeert geweeft

;

Omme daer nae voortaen geeyckt te worden alle cleyne Maten , die men
binnen defer Stadt fal mogen gebruycken. Ende fyn de voorfz. Copere ma-
ten, foo voorfz. is, geeyckt ende geprobeert met het voorfz. Stads oude
Loopen, ende daer mede bevonden te accorderen in eene oprechte Balance

oft Schale daer toe gemaeckt , in prefentie van Twee Schepenen ende den
Subftituyt van den Griffier daer toe gecommitteert zynde, ende dat in ma-
nieren navolgende.

,, In den eerflen foo is in prefentie van Schepenen onderfz. geprobeert de
Balancie, die bevonden is wel, juyfl, ende gelyck te zyn

,
gelyck oock

van gelycken de houte Schalen daer aen gehangen fynde, defe bevonden fyn

jufl ende rechtveerdich , ende even gelyck tegens den anderen opwegende.

,, Ende daer na foo is tot twee difbinfte reyfen vol gemeten met Spurrie

faet , dat van oude tyden daer toe bewaert is , ende afgetrocken het voorfz.

oude Loopen , ende elks eens uytgegoten in eick van de voorfz. fchale is be-

vonden , dat d'een tegens de andere evengelyck was opwegende , foo dat 't

felve regtveerdigh wordt bevonden.

„ Ende 't felve gedaen zynde, foo is d'een Loopen faets uyt eene van de
voorfz. fchalen laten loopen in fekeren houten back, het andere Loopen faets

gehouden in d'andere fchale , ende daer tegens geprobeert het voorfz. nieuw
Coperen quartier,en 't felve tot vier diftinfte reyfen vol gemeten met 'tfpur-

rie faet voorfz. en uytgegoten in de voorfz. ydele fchale , foo fyn de voorfz.

vier quartieren bevonden 't voorfz. Loopen jufl; op te halen, en tegens het

felve gelyck op te hangen.

„ Item daer nae wederomme de voorfz. vier quartieren faets in den voorfz.

back uytgelopen fynde, is geprobeert het voorfz. koperen agtendeel, en 't

felve tot agt diilinfte reyfen vol gemeten fynde met faet, als voor, ende

uytgefl;ort in de voorfz. ydele fchale, is 't felve bevonden juyfl; mettet

voorfz. oudt Loopen in der voegen voorfz. gelyck te fyn nae proportie.

„ Item is daer nae de voorfz. Schale wederom van de agt Deelen uyt la-

ten loopen , ende geprocedeert tot proberinge van het voorfz. nieuw kope-

re fefl:iende deel, en 't felve tot fellien reyfen diftinèleiyck vol gemeten

met faet als voor , ende in de voorfz. ydele fchale gegoten , is tegens d'oudt

voorfz. Loopen bevonden juyfl: accorderende.

»

»>

>J

5>

n

»

Aldus gedaen tot Breda, op de oude Veemerkt in de huyfinge genaemt

„ 't Slot, op fekere boven kamere aldaer agter aan den Hoff, daer men ge-

„ woonlyck is de Eyckkamere te houden, den 4. Juny 1587, in prefentie

„ van Ghoris Buyfen en Thibault de Cotcreaa ,Sch.Q^QnQï\ in Breda, endede

„ voorgemelte Eyckmeefters.

,, Item 's anderendaags wefende den 5 Juny 1587, foo fyn op de voorfz.

Eyckkamere wederomme met de gefwoore Eyckmeefters gecompareert Mr.
Sebregt 'sGraeuive» Borgermeefter, ende Mr. Hendrick Montens en Mr. Dirick

JVachmans Schepenen in Breda, om te proberen de Soutmaten , Ende om 't

felve te mogen effeélueren, is wederomme de tiovo geprobeert de voorfz,

Balancie oft Schale elks appart en diftindlelyck, en 't felve als voorgen^ be-

vonden juft ende equabel. Naa 't welke foo is 't voorfz. gegoten oud Me-
talen Loopen tot twee diftinóle reyfen gemeten vol fpiirrie faads, ende in

Vv „ eick



338 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE

„ elck van de voorfz. fchale eenen gegoten , ende daernae uyt eene van de voorfz.

„ fchalen genomen een feftiende deel van 't voorfz. Spurrie faedt , het welke van

,, oude tyden het Loopen van Soucmaten minder is dan de Roghmate; foo is

„ het ander geheel Loopen in den voorfz. houten back uyt laten loopen, ende

„ alfoo voorts geprocedeert tot probatie van een nieuw Koperen Quartier , en-

„ de 't felve tot vier malen dillinételyck met 't voorfz. Spurrie faedt gevult

„ fynde , ende metten flreeckel afgeflreecken , is telkens in de voorfz. fchale

„ gegoten, ende is ten leften bevonden met het voorfz. Loopen regtveerde-

„ lyck te accorderen.

„ Item daer nae defelve quartieren w^ederom uyt fynde laten loopen , is ge-

„ proeft een nieuw Coperen agtendeel ende 't felve tot agt diflinfte reyfen

„ vol gemeten metten Saedt voorfz. en telkens uytgegoten in de voorfz. ydele

„ fchale, is bevonden 't felve met het voorfz. Loopen oock juyfl overeen te

„ komen.

„ Item daer nae alsdoen wederom uyt laten loopen dè voorfz. achfte dee-

„ len, en de voorfz. fchale wederom gevult de novo met een nie.uw kopere

„ feftiende deel , als 't felve tot feftien div^erfe reyfen vol gemeten ende in de

,, voorfz. fchale uytgeftort fynde, is het voorfz. feftiende deel met het voorfz.

„ Loopen bevonden jnyft ende rechtveerdelyck overeen te komen.

„ Ende op den 7 July 1587 , daer nae fyn op te voorfz. Kamere gecompareert

„ met de voorfz. Eyckmeefters, Hugo van Baertc , ende Heymmck Adriaen

„ Hcymericks , ten eynde omme te proberen feker houte Loopen , vs^efende

„ den ycker van de Calckmate, houdende juyft 19I Potten met Saedt, als

„ voor de Balance en Schalen nou eerft geprobeert ende juyft bevonden fyn-

„ de ,En defen ycker tot twee diftinéte reyfen vol gemeten met faedt als voor,

„ ende telkens uytgeftort in de fchalen, is bevonden 't felve Loopen juyft en-

„ de rechtveerdich : Ende daernae Een van de Schalen hebbende laten uyt-

„ lopen in den voorfz. houten back, is. daer tegens geprobeert een nieuw an-

„ der houte Loopen van de Calckmate, ende 't felve met faedt gevult ende in

de voorfz, ydele fchale uytgegoten, is metten voorfz. ycker bevondenjuyft
y,,.te accorderen.

,) Aldus geprobeert
,
geproeft ende geexamineert ten dage , maende ende in

. „ prefentie en plaetfe als voorfz. is, My Subftituyt des Griffiers alomme
„ prefent ende tegenwoordich geweeft fynde

, ( Enh was onderleeckent.
)

Baerl E.

„ Omme voor feker te weten het gebruyck van al der Stads maeten ende

„ gewichten te eycken ende te proberen , foo hebben Borgemecfters ende

,, Schepenen de gcfwoorenen Eyckmeefters op ter Scadhuyfe ontboden , ende
„ hebben elcken van hen fcherpelyck ondervraegt ende geexamineert, Waer
„ nae dat fy hen reguleren in 't eycken van maeten ende gewichten , daer fy

„ op ten antwoordt hebben gegeven onder den £edt tot hunder officie gedaen

,

„ 't gene hier nae befchreven volgt.

„ ]an J'Vouteys, Schrynwerker , ende Peter Aertfen, Smit, Eyckmeefters

,, van de Korenmate , Soutmaet, Calkmate , ende Smedecoolmaten, hebben

„ verklaert, dat fy alle de voorfz. Maten, des verfocht fynde, eycken ende

„ proberen met fuyver droogh fpurrie faedt dat fy daer toe bewaren , in aller

,, manieren als fy onlangs in prefentie van Schepenen hebben geeyckt de kley-

,, ne Coremaeten en Soutmaeten, daer van hier vooren Memorie is gemaeckt,
)> dat al tegens de gelycke Maten , die hen tot dien eynde van Stadswegen

ï> fyn gelevert geweeft.

5> Als het oude Metalen gegoten Corenloopen getekent met het getal 1437,
,, Ende vier kopere mindere maeten, te weten een van Een quartiere, Een
,, van een half quartier, ende Een van een feftiende deel van een quartier van

,, hjt voorfz. Loopen.

„ Met den Corenmate worden alderhande Granen, boonen, erweten, faedt

j, ende diergelycke Coopmanfchappen , binnen Breda en den Lande van Bre-

„ da,

\



VAN BREDA. //. Bock. XIII. HooftJJuk. 239

„ da
,
gemeten , behalven de Haver en Spelde , die mee een befundere maece

„ werden gemeten.

„ Om de Haver en Speltmate te eyckea hebben de Eyckmeefters verklaert

„ van Stadswegen ontfangen te hebben een gtlycke Mate van een Loopen

,

„ waer nae dat fy alle Haver ende Spekmaten eycken, en dat 't feive Loopen
., is houdende 15 Bredaefche Potten en anderhalf beduyt faets , foo dat het

„ Haver en Spelt Loopen meer is houdende dan het Koorenloopea anderhalven

j,
pot en een half beduyt faedts.

,, Van den Soute hebben de Eyckmeefters verklaart van Stadswegen geen

„ feker mate ontfangen te hebben , dan hebben naa den ouden hercomen ende

„ het aangeven van henne Voorfaten het Loopen van den Soute gemeten

„ een 32- deel min dan het Corenloopen.

„ Om gevoegelycker de Soutmaten te mogen eycken , fyn den Eyckmeeflers

„ van Stadswegen gelevert vier kopere Soutmaten, metter Stads merck gete-

„ kent, Een van een Quartier , Een van een halfquartier. Een van een felliende

„ deel , en Een van een 32^ deel van het Loopen Souts voorfz. al behoorlyck

„ gelyck fynde.

„ Om de Calckmaten te eycken fyn de Eyckmeeflers gelevert twee Mae-
„ ten, d'een houdende ipi Bredaefche potten faedts, en d'ander half foo

„ veel.

„ Om de Smedecoolmaten te eycken is den Eyckmeeflers gelevert een Ma-
j, te van eender hoogte en dikte van duygen naer een yferen patroon gemaekt,

„ om daer nae- alle Smeekoolmaten te eycken, en is de voorfz. Mate houden-

„ de twaelf Bredaefche potten en een half beduyt faets , wordt opgehoopt

„ gemeten. Van deiè mate is een Ordonnantie.

,. De Steenkoolen werden verkogt met den Gewichte ende in de Stads

„ Wage gewegen met 144 ponden tfeffens, die genaemt werden een Waage
„ Coolen.

„ Syn binnen defer Stadt nogh befunder maten gebruyckt geweefl , die men
„ heeft genoemt gehadt Watermaten, waermede alderhande goedt behalven

„ 't fout, kalck oft fmeekoolen, uyt de fchepen wordt gemeten, de Dobbel-

„ mate meerder wefende dan de gemeyn dobbel foldermate omtrent een half

„ quartier half, 't welk was gerekent voor de onkoflen van de Coopers. Ten
„ verfoecke van den Buytenman fyn die voorfz. Watermaten verboden te ge-

„ bruycken, den 7 September 1588.

„ Hebben de voorfz. Eyckmeeflers verklaert , dat alle de Stadts Maeten
„ worden gebrant met 't Stads merck, binnen ende buyten, op den bodem

,

„ daer men defelve mede fal bekennen.

„ Den i3<^February 1587, is geordonneert , dat de Eyckmeeflers voor hen-

„ nen loon van Maeten te eycken , te branden met der Stads Merck ende te

„ teeckenen met de Letteren van dienjaare, van elcke dobbelmate fullen

„ hebben vier fluyvers , van elk Loopen 3 ftuyvers , ende van elcke minder

„ Mate 2 fluyvers.

,, Den 8*^ February voorfz. is geordonneert geweefl den Coorenkoopers

„ Soutkopers ende elk ander, die in hen Coopmanfchappen fyn de voorfz.

„ Maten gebruyckende , fy waren groot oft kleyn, defelve te moeten doen

„ vereycken.

„ By der Stads oude Ordonnantie bevindt men, dat men overmits de groote

„ gebreken , die in de Maeten waren bevonden , alle de voorfz. Maten 's jaars

„ eens heeft moeten vereycken, en proberen , ende telker reyfe teykenen

„ met een nieuw teecken , en de Stads maeten alle twee maenden eens.

„ De Craeameeflers fyn van Stadswegen gelevert tot behoefF van de Ge-

j, fwoore Meeters twee dobbel gelycke Corenmaten , en twee dobbel Haver

„ en Spekmaten , om alle graenen ende Coopmanfchappen naer Stads Ordon-

„ nantie ende den ouden hercomen daer mede gemeten te worden.

„ Syn de Craenmeeflers gelevert een Calckmate houdende 19; Bredaefche

Potten faedts , ende is geordonneert , dat de gefwoore Meters ende alle an-

dere die Calck verkoopen, in 't meten van de Calck de maeten fullen heb-

ben gelyks der aerden , Ende dat fy lieden de maten fullen gelyks vol maken

,

al eer fy defelve fullen mogen flrycken.

Vv a „ De
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,, De Pagters van den Vertreckgelde van den Soute, fyn van Stadswagen

^,
gelevert twee Soutmaten , elk houdende een Vat fouts , dat fyn vier Loo-

\\
pen , Ende twee vaten maecken een fack fouts met den block en den ftreec-

„ kei, daer mede fy fyn gehouden te meten met twee gefwoore Meters alle 't

„ fout , dat binnen defer Stadt komt te landt oft te fchepe , 't fy vercogt oft

„ onvercogt, volgens de Ordonnantie van den 8 February 1587.

„ Item den voorfz. block wordt alleen iyck gebruyckt by de gefwoore Me-
„ ters in 't meten van Vaten fouts , ende anders niet , alle minder maten is

„ men fchuldigh gelyks ter aerden te ftellen ende te meeten.

„ De Dekens van den Smeeden Ambacht is gelevert van Stads wegen een
geeyckte Smeecoolmate , om by den Knaep van hennen Ambachte , die daer

toe wordt gefet , alle fmeedecoolen gemeten te worden.

„ De Dekens van 't Cuypers ambacht fyn Eyckmeeflers van heel en half

tonnen ende minder nae advenant te ycken, daer toe fy gebruycken eenen
yferen beugel ende een yfere lange mate , fomtyts oock water oft Gooren.

„ Herman Janfz van der Dujfen ende tikohes Reruierts Gefwoore van den
Cuypers Ambachte van defen tegenwoordigcn jaare 1588, hebben verklaert,

dat fy als Eyckmeeflers alle tonnen half en heel en mindere nae advenant
eycken en branden met der Stads Merck, op de grootte nae befchrevene,

volgende de Inflruftie ende declaratie van hennen Voorfaten hen achter-

gelaten.

»

„ De Bredaefche Biertonne. C Elck op hondert Kredaefche Pot-

„ De Afyn tonne. < ten. Een oft twee potten onbegre-

„ De Meede tonne. C P^" meer.

„ De Ame van den Wyn 92 Potten , ende van Olie 90 Potten , hoewel dat

defe twee Amen worden by de Eyckmeeflers van de Potten geeyckt , fufli-

neren de Dekens voorfz., dat fy die behoeven te eycken, als oock alle

Maeten , die by hen worden gemaeckt.

„ De Harincktonne , Honinghtonne , Traegeltonne , Elck op 75 Potten, de
half en Vierendeelen nae advenant.

„ De Zeeptonne op 68 Potten en een half, de halve nae advenant.

,, De Ajuyntonne op 75 potten, ende wordt op het hoop gemeten,

„ De TorfFtonne , de Appeltonne , de Toltonne , elck op ecnhondert en
twee Bredaefche Potten, ende worden al op 't hoop gemeten.

,, De Houte Coolen worden gemeten met de Harinckoft Bredaefche tonne

,

foo dat by den Cooper ende Vercooper werdt geconditioneert, ende wor-
den op 't hoop gemeten.

„ De Schorstonne, daer mede men ontfangt
,
genaemt de Landt tonne,

houdt feven Loopen Corens , ende anderhalf quartier.

„ De Schorstonne , die men noemt de Craentonne , daer men de fchorfe

mede uytievert , houdt fes Loopen , een quartier en een fefliende Deel van
een Loopen Coorens , ende worden alle Schorstonnen op het hoop gemeten.

„ DeMeeltonne, daer men de gemaele fchorfen mede uytievert , houdt een
Veertel i\ Loopen en i\ quartier Rogs, daer defelve op behoort geeyckt

„ ende gebrandt te werden.

„ De Zeeptonne behoort te houden 250 ponden Zeeps , de half ende Vie-

„ rendeel nae advenant.

„ De Delffe Botertonne op 100 Potten, ende moet houden 300 ponden Bo-
ter , de half en Vierendeelen naer advenant.

„ Peter Tfack, Tinnegieter, is gefwooren Eycker van Potkannen van meer-

„ der ende minder diergelycke maten te eycken , heeft verklaert , dat hem
„ tot dien eynde van Stadswegen fyn gelevert geweeft vyfFgegote Metaele

„ Maten, met Stads wapen geteeckent, de twee grootfte Maten elck van een

„ Bredaefche Pot, Een van een halven Pot, Een van een Beduyt, ende Een
„ van een half Beduyt, ende verklaert, dat den halven pot houdt juyfl de ge-

rechte helft van den voorfz. Pot.

„ Ende dat de Beduyt , die gerekent wordt het Vierendeel van den Pot , meer
„ houdt.

>»
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houdt, dan het geregte Vierendeel van de pot een fefliende deel vattdefelve

bcduyt , maekt op den pot meer een haif beduyt half. ;,-.!v 1;.

„ De halff Beduyt houdt juyll de helft van een beduyt, En dat de minder
Maten als het Vierendeel , Agfle deel, en feftiende deel, van de voorfz.

beduyt, worden geeyckt naer de grootte van de beduyt. ul-jiJir .

„ Is de voorfz. Peter Tjack, oock Ejxkmeefter van de Gewichten , ënde heeft

verkhert van Stadswegen hem gelever: te fyn Twee pylen gewichts van ge-

goten Koper, elck pyl van agt ponden Coels gewicht, waer aff den Eenen
pyl is gedateert de date IJ23, in Cyffer letteren

,
geteeckent met het wa-

pen van Ceulen, Antwerpen, en Breda; Den anderen die den oudften

fchynt te fyn, is fonder Merk off Wapen, en fyn in fwaarte accorderende.

„ Alle goeden en Coopmanfchappen , die binnen de Stadt ende Lande van
Breda worden gecogt oft vercogt met gewicht , moeten werden gewegen
met Ceulfchen gewichte voorfz., Behalven Goudt , Silver, Peerlen , en dier-

gelycke Baggen ende Jouwelen , dewelke al by de Goudfmeden ende Jou-

„ weiiers worden gewegen met het Trois gewichte, op 't pondt een Once
„ fwaerder wefende dan het voorfz. Coels gewichte.

,, Item wordt binnen der Stadt ende Lande van Breda by veele particuliere

Perfonen gebruyckt de Huyfels gewichte , wefende feer onfeker , ende wordt
geprobeert met het Gewichte ; Ende oock in manieren hier nae befchreven
volgens het verklaren van Pieter Fingerhoets

,
geweeil hebbende een exper-

te meefter van Huyfels en Balancen te maecken.

,, In den eerften, fal men den fchaft oft ftuck van den Huyfel hangen ia

fyn Waterpaffe ende brengen den pyrael oft cloot op den eerften fteeck

,

daer den felven Huyffel fyn beginfel neemt, omtrent den Haeck, en geno-

men den yerflen fteeck uytbrengt agt fteenen , dan fal men hangen aen den
haeck even veel gewichts, foo verre dat dat accordeert, is een teecken,

dat den eerften fteeck wel gefet is , anders moet den fteeck gefet fyn , daer

den cloet fyn plaetfe neemt. Van daer fal men voortgaen tot aan den der-

den fteeck uytbrengende tien fteenen , en hangen daer nogh twee fteenen

aen den Haeck behoorlyck gewicht , accordeert dit , foo is den fteeck van
tien fteenen oprecht, oft anders moet men dit corrigeren ende teeckenen

de plaetfe daer den Cloet komt. Dan fal men den paffer gebruycken ende
deylen d^n agften ende tienden fteeck op den fteeck in twee geljxke dee-

len , ende fal wefen den elfden fteen. Ende defe diftantie fal dienen wer-
kende voorts met den paffer tot date het eynde van den voorfz. Huyfel, uyt-

„ brengende in alles vyf en twintig ende dartig , min ofte meer fteenen , nae

,, de lengte van de fteeke van den Huyfel. Aldus te doen aen de ligte fyde,

„ ende andere diergelycke Huyfels, met de grootte ende eyfch van dezelve.

„ De Lant Roede oft Lantmate van Breda , die binnen der felver Stadt ende

„ Jurifdi6tie van Breda, ende alomme op alle Dorpen des Lants van Breda,

„ behalven te Etten
,
gebruyckt wordt , is langh twintigh Voeten , elke Voet

„ een geregt twintigfte deel van de felve Roede, ende vierhondert gelyke Roe-

,, den voor het buynder gereekent.

„ Hier aff heeft de Stadt een halve yfere Roede in tien gelycke deelen oft

„ voeten gedeelt : Defe halve Roede is oudt ende over alle memorialen tyde

„ vaft gemaekt geweeft op den Steyger van defen Stadhuyfe , daer een yge-

„ lyck , des van doen hebbende , de mate daer aen is halende.

„ Item den Voet van defe heel roede is daer aff een geregte twintigfte deel

,

„ en den felven voet magh gedeelt worden , om daer mede bequaemlyck alle

„ fraélie, ende al dat minder oft korter is dan een Voet te meeten in twaelff

j»
gelycke deelen , hoewel de meefte menigte dien oft gelycken Voet deylen

„ in elff duymen.

„ Item de Stadt heeft nogh van feer oude tyden fekere vierkante yfere El-

„ Ie ofte Maete , behalven de Blle op de Lakenhalle ,
gedeylt fynde in aghc

»)
gelycke deelen, ende defe Elle is oock uytgemaekt tot gerieve van eenen

j>
ygelyken op de deure van defen Stadhuyfe by den Steyger.

„ Ter fyden van defe Elle ftaen geteyckent tweederhande Voetmaten , d'Een

„ is den voorfz. Lantvoet oft twintigfte deel van de voorfz. Lantroede, ftaen-

„ de beneden van defelve Elle , Ende den tweeden oft d'ander Voet ftaende
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boven den Lantvoec , is den Houtvoet van defe Stadt ; En defen is langer

dan den voorfz. Lantvoet ftyff het agt en twintigfle deel van den felven

Lantvoet. Defen voorfz. Houtvoet of te lengte daer aff gebruycicen de Tim-

merluyden , Schreynwerkers , Metfers , en Schaliedeckers ende diergelycke

Ambachten, behalven dat de Glafemaekers den voorfz. Lantvoet gebruyc-
ken , foo men verftaet.

»

Ordonnantie der Stadt Breda op de T)ienjlboden.

„ DrofTaert, Prefident, Borgemeefter ende Schepenen der Stadt Breda, in

confideratie nemende de dachten , die by verfcheyden van haer Ingefete-

nen, van tyt tot tyt, fyn gedaen over de groote licentie, ongeregekheyt

,

ende quaet comportement, het welck hedensdaechs by de Knechts , Dienfl-

maegden enMinnens, omtrent haeren Dienll werden gepleegt , tot groote

vexatie en ongerief van haere Meefters ofte Vrouwen , hebben , tot voor-

cominge van foodanige inconvenienten , by defen geordonneert ende gefla-

tueertj gelyck haer Ld: ordonneren en Ilatueren mits defen.

„ Eerflelyck , dat alle Knechts , Dienftmaegden en Minnens , die haer in

„ dienfl van iemandt verbonden , ende daer toe een Hancpenningh ontfangen

„ hebben, gehouden fullen fyn, binnen den ghewoonelycken ende gepre-

„ figheerden tyt, in haere Huyre of dienfl te treden, fonder dat defelve fullen

„ vermogen , defen haeren dienfl te verlaeten , op te feggen , ofte den Handt-

„ penninck weer te brengen, veel min haer binnen den felven tydt aen andere

„ te moghen verbinden, op poene van fes gulden boven arbitrale correflie

„ naer gelegentheyt der faecke , ende daerenboven evenwel ghehouden bly-

,, ven den voorfchreven dienfl te prefleren, op poene dat fy van den OiBcier

„ of desfelfs Dienaers , of wel van de Roeydragers , tot haeren koften , date-

„ lyck uyt den huyfe gehaelt ende tot haren yorigen dienfl ofte eerflen aen-

„ ghenomen dienfl ,
gheconflringeert fullen worden , mede op arbitrale

„ Correftie.

II.

„ Dat réciproque!yck de Meeflers en Vrouwen de voorfchreve Dienflboden

,

„ als fy defelve in Huere hebben aengenomen , ende een Handtpenninck ghe-

„ geven , niet en fullen vermogen de Huere op te feggen , nemaer gehouden
fyn defelve , op den behoorlycken en beflemden tyt in haeren Dienfl ofte

Huere te laten comen ofte in te nemen , op poene van een hallf vierendeel

jaers Huere by de Meeflers ofte Vrouwen, in cas van contraventie, aen de

voorfz. Dienflboden te voldoen.

m.

„ Dat de voorfz. Knechts, Dienflmaechden , ofte Minnens gehouden fullen

,, wefen, binnen den derden dagh dat de Huere ingaet, hun in haeren dienfl te

„ begeven , op poene van eenen gulden ieder dach , die fy naer den geprefi-

„ geerden tyt in den dienfl comen fullen , te verbeuren , welke Boete by hun

,, Meeflers ofte Vrouwen aen het bedongen Loon fal worden ghekort ende

„ ingehouden.

IV.

,, Dat alle ende een ieder van de voorfz. Dienflboden, hun eens in hunnea

„ dienfl begeven hebbende
, gehouden fullen fyn den felven doorgaens in alle

„ getrouwicheyt ende neerflicheyt waar te nemen , ende haere Meeflers en

„ Vrouwen, alsmede die van hare Familie , met behoorlyck refpeckt, ende
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,,
ghehoorfaemheyt te bejegenen, ende te dienen, ende voorts hun in ftilheyt,

„ eerbaerhiiyt ende maticheyt fulckx te ghedragen , dat haer Meefters en Vrou-

„ wen in haren handel en wandel een goet genoegen comen te nemen.

'v.

."^, Ende by aldien eenige Meefters ofce::Vrouwert in, den Diend ofte Com-j

,, portement van desfeli's Knecht ^ Dignflmaeght ofte. Minne geen contente-

„ ment macr misnoegen Jieeft, foo ful in ftilcken gevalle de vooiichreve Meef-

„ ter ofce A^rouw, vermoghen aenftonts de Huere aan foodanighe Knecht,

,, Dienftmaeght , . ofte Minne op te feggen,- ende haer laten gaen, mits als7

„- dan aen delèlve betalende haer verdient Loon tot den uyteynde van het hal-

ve Vierendeel jaers, daer inne defelve getreden fullen fyn, te.reeckenen
naer de proportie van de bedonghen Huerpenninghen, waermede de voor-

fchreve Meefter , ofte Vrouw , fal moghen beltaen , fonder ghehouden
te fyn daer van redenen te geven , ende fal de voorfchreve Knecht, Dienfb-

maeght ofte Minne daer op datelyck moeten vertrecken ,. blyvende fooda-

nighe gecafieerde Knecht, Dienftmaeght, ofte Minnemoer, ingevalle fy

„ haer moetwillig aenftellen, vveygheren te vertrecken, ofte eenighe info-

„ lentie pleeghen omtrent haere Meefters ofte Vrouwen, ofte die van de

j, Familie, fubjeèl de ftrafte in den volgenden Artikel geftatueert.

VI.

„ Dat vöorders defelve Dienftboden niet en fullen vermogen haren dienft

,

j, fonder Vi-ettige redenen, te verlaten, ofte voor den tyt daer uyt ijC loopen
,

,, op poene van een Vierendeel jaers ofte half jaer Loonj.ter arbitragie van

„ d'Heeren van de Magiftraet, de Meefters ofte Vrouwen te adjudicei-en, :en-

,, de daerenboven op de clachte van de felve Meefters ofte Vrouwen pp 'den

,, Tooren te Water ende te Broode gefet, tot difcretie,va:n de Heer-en van de
•„ Magiftraet voorfchreve, ende fullen alvoren daer van te mogen gaen,:de

„ Coften daer en boven moeten betalen , oft dat defelve van de Huerpenninghen

„ fullen werden afgekort.

VII.

j)

>>

„ Dat de voorfz. Dienftboden willende naer expiratie van haren Dienft , haer

„ in anderen dienft begheven
, ghehouden fullen fyn haeren dienft drie Maen-

,, den, voor elcken termyn van Verhuystyt, op te feggen, ghelyck oock in

„ foodanige gelegentheyt gehouden fal "fyn Meefter ofte Vrouwe , niet ghe-

,, negen lynde haere voorfchreve Dienftboden in den dienft te continueren, op

„ pcene dat by ftilfwygen van Parthyen den dienft wordt gehouden gecon-

„ tinueert.

VUL

„ Dat mede de Befteders oft Befteedfters, oft die gene die hen behelpen

„ met Knechts oft Meysjens te verhueren , niet vermogen fullen defelve voor
de voorfchreve drie Maenden , dat fy haren tyt uytgedient ende voldaen

fullen hebben , op een ander te hefteden , daer toe te raden of te helpen di-

reftelyck oft indireftelyck , nochte defelve uyt hunne huere geloopen we-
fende te aflifteren, te huyfen, ofte bergen , nemaer dat fy alvooren by de
Meefters ofte Vrouwen fullen onderftaen , ofte de Huere van de voorfchre-

ve Dienftboden, ten uyteynde van de felve drie Maenden fal expireren,

ende of de Huere van een van beyden de zyden is opgefegt, alles op poene

van twintigh gulden by de Befteders ofte Befteedfters , ten behoeve van den
Officier te verbeuren.

>»

5>

5>

„ Aldus ghedaen ende ghearrefteert in Collegio van de opghemelte Heeren , den

„ vierden February 1677. {Onderflont) In Abfentie des Griffiers, {Enwasgetekent.')

G. Van And EL.
Ordon-
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Ordonnantie van de Stadt Breda op dm Brandt.

jï

ï>

„ De droevige ervaringe genoechfaem , leyders ! hebbende te kennen ge-

„ geven , hoe dat door lofficheyt ende onachcfaemheyt der Borgerye end^ in-

gefetenen, menichmael Brandt comt te ontflaen ende te cauferen , mitsga-
ders oock befpeurtwerdende, wat voor difordres ende ongebondentheden ge-

pleegt werden omtrent den Brandt, foo hebben Myne Ed: Heeren den
Droffaert, Prefident , Borgemeefteren ende Schepenen der Stadt Breda hen
genootfaekt gevonden daer omtrent behoorlycke voorfieninge te doen, ende
om alle ongelucken ende difordres , foo veel mogelyck is , voor te comen

,

de volgende Brandcordres op te richten ende te ordonneren , op dat een

j,
yeghelyck fich punduelyck naer de felvc fal hebben te reguleren.

I.

„ Statueren ende ordonneren myne Edele Heeren dien volgens voor eerll,

j, dat niemandt van de Backers eenigen barne als Tacken, Mutfaerts ende

,, anderfints boven of ter zyde de Ovens naerder als drye a vier Voeten ver-

„ mogen te leggen, op pene van drie gulden, die ter contrarie bevonden fal

,, worden gedaen te hebben.

)>

„ Ende fullen geene Backers eenighe Colen mogen dooven als in fteene

Backen , Aerde , oft in Copere , Yfere oft diergelycke Potten van harde
Materie gedeckt met yfere oft copere deckfels, ende de Colen gedoofc
fynde, en fullen insgelycx noch by Backers noch iemandt anders gehaelt,

anders bewaert mogen worden als in Backen in de Aerde, oft in Sceenen,

Copere , Yfere oft diergelycke Potten van harde materie , mede gedeckt als

boven, alles op de pene van fes guldens t'elckens te verbeuren, alsmede
te vergoeden de fchade die men daer door fal comen te lyden.

V)

„ Oock fal niemant van nu voortaen eenighe Heyde, TorfF, Tacken oft

Mutfaerts, Vlas, Hennipe , Linden, Papier, off eenich ander goet dac

lichtelyck kan in brandt comen , op twee of drye voeten naer aen de pyp
van eenige fchoorfteenen mogen leggen , op een boete van fes gulden te

verbeuren , als mede te vergoeden de fchaden , die men daer door fa! comen
te lyden.

»

„ Item foo wanneer by teeckenen bevonden wórdt , datter in het huys ofce

fiallinge aen poften of anders Keerffen daer tegens fyn gepleckt geweeft, fal

den bewoonder des huys verbeuren tien guldens, dewelcke hy weder fal

verhalen aen die gene van fyn gefinde die het ^t\\^z gedaen heefc.

„ Wordt mede eenenjegelycken verboden eenich Peck,Teir, Swavel,01ye
„ of Traen in plaetfe daer vier off licht gebruyckt wordt, te leggen op de

„ boete als voor.

,, Sullen mede voortaen in defe Stede geen Eften mogen werden gebruyckt,

„ dan met yfere latten off met fleen beleyt, fonder dat fy op eenich hout

„ mogen beruften, op pene van vyf en twintich guldens.

6. Ende»
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„ Ende des morgens voor daege , ende by avondt vlafTende ende hekelen-

„ de , en fal men geen licht mogen gebruycken , dan in belloten hangende
„ Lantaerne op een boete van drye guldens te verbeuren.

8.

„ Sullen oock de Vlaflers , foo lange fy by de keerfle vi^ercken ende vlaf-

„ fen , in geenderley manieren eenich vier by haer mogen hebben ofte ge-

„ bruycken , op pene van drye gulden by den bewoonder des huys te ver^

„ beuren, die den felven weder fal mogen verhalen aen diegene, die con-
trarie defer eenich vieir by haer gehadt ofte gebruyckt hebben , op de boe-
te als voor.

„ Ende om alle peryckel van brandt beter te verhoeden , ende defelve ont-

j, ftaen fynde , te voorfien , hebben myne Ed: Heeren voorfchreven goetge-

„ vonden in elcke Wycke der Stadt Brantmeefbers te nomineren.

10.

„ Sullende de Brantmeefters opficht nemen op de brandtemmers , leeren , en-

„ de haecken , om de felve in goeden ftaet ende reparatie te onderhouden

,

„ ende te verdeelen ter plaetfen daer fy fulcx nodich achten fuUen.

II.

)i Ende op dat de felve Brandtemmers leeren en haecken by brandt en-

„ de noodt te beter metter haeft gecregen worden , fullen de voorfchreve

„ Brandtmeeflers de fleutelen van de floten der brandtleeren geven te bewae-
„ ren aen de naefte buerhuyfen daer die hangen , die fchuldich fullen fyn de

„ fleutels foodanich te bewaeren , dat fy op het fpoedigften in tyt van

„ brandt becomen connen worden , op pene van arbitrale correftie.

12.

„ Ende ten eynde alle plaetfen van behoorlycke brandtgereedfchap ende

„ Emmers mogen werden voorfien, foo werden de Brandtmeeflers geautho-

rifeert jaerlyks viermael de vifite te doen , mitsgaders pertinente notitie

te houden.

13-

„ Ende eenich ongeluck van brandt ontflaehde , fullen de voornoemde

„ Brandtmeefters , foo haeft fulcx tot hun lieder kenniiïe gecomen fal wefen

,

„ hen naer den Brandt vervoegen , by haer hebbende fekere langen ftock met

„ defer Stede teecken , ten eynde by eenen jegelycken daer voor bekent en-

3, de behoorlycken gerefpefteert te werden, ende fullen de felve alsdan de

„ voorfieninge doen , dat by den Brandt alles in goede ordre wert gehouden

„ ende geobferveert.

14.

„ Soo daer Brandt comt te ontftaen, fal den Torenwachter naeuwkeurig

„ achting geven om door het deppen van de Brantclock daer van aen de
Borgerye datelyck kennifle te geven , op pene van caflatie , ende daer en
boven een boete van vyftich guldens , ende wanneer de Borgerye by den
brandt fal fyn , fal den Torenwachter niet gefladich kleppen , ten fy den
Brandt comt te verwackeren.

Xx „ 15- Oock
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15-

„ Oock in wiens Huys den Brandt ontftaet , fal den inwoonder daer van ge-

,, houden fyn aenftonts op flraet te roepen , Brandt , Brandt, ende in cas van

„ verfuym verbeuren vyf en twinticli guldens.

16.

„ Soo drae de Brandtclock gehoort off anderfints van viergewagh gemaeckt
wordt, fal aenftonts de geheele Stadt Compagnie Burgers, wiens beurte

het is op het Stadthuys te waecken , aldaer compareren op de verbeurte van
drye guldens , by een ieder die niet en fal compareren.

»5

»>

^7-

„ Ende foo het gebeurde, dat die Compagnie waeckt off waecken foude

in wiens ftraete off wycke den Brandt ontflont , fullen de Burgers der felver

flraet by den Brandt mogen verblyven , ende de haer volgende Compagnie
op het Stadthuys compareren, op de boete als voren, ende aldaer ordre ver-

krachten wat haer te doen fyn fal.

18.

„ Sullende ondertuffchen een ander Compagnie, foo de waeckende volge,

metter fpoedt in de Wapenen comen voor het Stadthuys , ende aldaer de
ordre van haeren Colonel afwachten , ende met den felven naer den Brandt

affmarcheren , om aldaer in alles goede ordre te houden, op de pene als

„ voren.

19.

De Borgerye ende ingefetenen fullen aenftonts op het hooren van de Brandt-

clock lanternen voor haer deure hebben te hangen op dat een jeder veiligh

naer den Brandt magh comen, op de boete van fes guldens, die daer aen

„ naerlatigh fal bevonden worden.

20.

„ Item fullen op het gehoor van de Brandtclocke aenflonts alle Timmerlie-

„ den, Metfelaers, Bierdragers, Schaliedeckers , Smits ende Craenkinderen,

„ als oock de Slepers (uytgenomen die geemployeert worden tot den dienfl

„ van de Brandtfpuyten ofte Brandtbacken ) met hunne refpeftive breeckyfers

„ ende gereedtfchappen , fich naer de plaetfe van den Brandt begeven , om al-

,, daer op de ordre van de Brandtmeefters met alle diligentie den Brandt foec-

„ ken te bluffen , op de pene van dry guldens te verbeuren by die gene die

„ naerlatich fal bevonden worden.

21.

„ Mitsgaders fullen oock de overighe Borgerye die niet in de Wapenen co-

„ men , ficli naer den brandt begeven , om alle nodige affiflentie te doen , op

„ de verbeurte als voor.

22.

„ Ende fullen de Brandtmeefters bevoordercn , dat de aanwefende Borgerye

„ haer rangheren in twee ryen , van den Brandt tot aen het Water , foo dat

„ van de eene fyde het Water door de emmers aengebracht ende aen d'an>

dere zyde de ledighe emmers naer het water te rugghe gevoert worden, en-

de
j>

>}
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„ de fulckx met goede ordre , op verbeurte dat de contraventeurs fullen ge»

„ ftraft worden mee een boete van fes guldens.

23-

„ Alle die gene die Brandtemmers in haer huys hebben , fullen gehouden we-
„ fen defelve aenftoncs op de ftrace voor de deure te brengen, om fonder tyt

,, verlies naer den Brandt gebracht te worden.

j>

24.

„ Ende fal niemandt van de plaetfe,daer den Brandt is, vermogen te fchey-

den , voor ende aleer hem fulckx by de Brandtmeefters fal wefen geper-

„ mitteert.

25-

„ Die de opficht aenbevolen is van de Brandtfpuyten , mitsgaders die gene
van de Craenkinderen off Slepers daer toe geordonneert, fullen hen ten fpoe-

dichfte vervoegen naer den Brandt met de Brandtfpuyten , ende aldaer de
nodige ordres verwachten, op pene van caflatie.

>j

»

26.

„ Ende op dat alle diforders , foo op flraete als by den Brandt , mogen
werden voorgecomen , fullen alle Vrouwsperfonen , Maeghden en Jongens

fich hebben te onthouden van de plaetfe daer de Brandt is , op de boexe en-

de verbeurte van drye gulden in cas van contraventie , voor welcke boete

henne refpeólive Meeflers ofte Ouders fullen moeten inftaen.

27.

„ Ende op dat by den Brandt behoorlyck licht mach wefen , fal aen een ie-

,, 'der Brandtmeefter een Flambauw in verwaringe gegeven worden , om in

tyt van noodt fich daer van te dienen..
9)

28.

,, De Borgerye , die by den Brandt is,-vverdt geordonneert, dat fy zich be-

leefdelyck ende voorfichtelyck in het gebruycken der Brandtemmers fullen

hebben te dragen , ende in het nederwerpen der felve , op dat de goede luy-

den beneden ftaende daer door niet en werden beledicht , op pene dat fy

nae behooren fullen werden gecorrigeert.

29.

„ Imant fyn de\w doende tot uytbluffing van den Brandt, ende gequetfi:

wordende , fal defelve alsdan by den genen , uyt wiens huys den Brandt is

gecomen, off by de eygenaers ende inwoonders van de gebuerhuyfen, daer

den Brandt wefen fal, bevrydt worden van 't Meefterloon , ende gereconi-

penfeert van fyn fmerte, ende voorts, tot onderhoudinge van Vrouw ende

Kinderen , betaelt worden van alfulcke winll ende daghgelden , als hy by
de voorfclircve quetfinge ende fmerte foude mogen hebben verfuymt , ende

„ dit tot arbitragie ende goetduncken van myne Ed: Heeren.

• 50.

„ Ende ten eynde de Brandtemmers, Leeren, ende Haecken naer den

,, Brandt bequamelyck mogen werden vergadert , ende op hare plaetfe ge-

„ bracht, fyn daer toe fpecialyck geauthorifeert de Brandtmeefters, ende

Xx 2 j, voorts

»>

»
>»

s>
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„ voorts fulcke andere perfoonen , die tot haer lieder hulp geftelt fyn , Ver-

„ biedende alle andere hen fulckx te onderwinden , ofte eenige derfelver wegh
„ te dragen ofFts verfteecken, op pene van aen den lyve ende goet als open-

„ bare dieven geflraft te werden.

31.

„ Item, die eenige goederen uyt het Huys van den Brandt off daer omtrent

„ van de huyfen van de Borgerye gebergt off gehuysvefl heeft , fal defelve

„ binnen vier en twintich uren wederom moeten leveren in handen van den

„ eygenaer, ofte wel op den Stadthuyfe , op de pene als voor.

32-

„ Item foo gedurende den Brandt iemandt fich vervordert te vechten off

„ iemandt te quetfen , by daege off by nachte , fal boven het dubbel van de

„ boete, by Placcate geftatueert, daer en boven arbitralyck geflraft werden.

33-

„ De naefte gebueren van den Brandt fullen gehouden fyn op het v erfoeck

„ van de Brandtmeeflers te leenen wat diens ten bluffen van den brandt foude

„ werden vereyfcht.

34-

. „ Die door onachtfaemheyt off anderfins den Brandt veroorfaeckt , fal niet

„ alleen de fchade aen fyne gebueren , die fy daer door fouden comen te

„ lyden , vergoeden , en alle onkoflen daer omtrent aengewendt voldoen ^

„ maer oock fyn vervallen in de boete van hondert gulden.

„ Aldus gedaen, geordonneert, ende geftatueert by myne Opgemelte Hee-
,y ren tot Breda in Collegio, op huyden defen 22^ Juny 1693. {Onder ftont:)

Ter Ordonnantie van myn Edele Heeren.

( En vjas getekent : )

D. BouRssE, GrifEer.

Ordomiant'ie op het Staaien en Looden, mitsgaders VeriJüen der Laeckeiien

binnen de .y?^^^ Breda, raeckende foo wel de plicht van de Gejwoore
Staalmeejïersy als de Verwers ende derfelver Knechten.

„ Eerftelyck fullen ten minflen twee Staalmeeffers gehouden fyn te flaalen

,

„ driemael ter weeck, namentlyck Dingsdag, Donderdag en Saturdag voor

„ de middagh van tien uyren tot elf uyren op den Staalliove , fonder dat fy

„ fullen vermogen op eenige andere plaetfen eenige blaeuwe geverfde Lakens
„ te vifiteren , ofte te flaalen , als op het voorfchreve Staalhoff,

IL

„ De Staalmeefters ter eenre , ende de Verwers , ofte der felver Knegten

,

„ dewelcke hunne Laekens willen doen ftaalen , ter andere fyde, fullen uy-

„ terlyck een quartier na tien. uyrea op de voorfchreve drie ordinaire dagen

» op
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„ op den Staalhove ofte Laeckenhalle prefent moeten wefen, op een boete

„ van drie iluyvers, over ende weder aen malkanderen te verbeuren.

III.

„ De Staalmeefters fullen niet alleen vifiteren , ofF de Laeckenen blaeuw ge-

„ verft fynde de behoorlycke hoogte van de geordonneerde Staalen , op de

„ Lakenhalle beruftende , hebben , neen maer infonderheyt ende voor al oock,

,, off het blaeuw alleen is fuyver Indigo fonder opfetfel.

IV. .

„ Ende fullen de Staalmeefters niet alleen aan geen der Verwers eenige de

„ rainfte gunfl off voordeel mogen bewyfen, maar oock den Verwer, die

„ eerfl; op het Staalhoff , ter geftelder uyre, comt, met fyne Laeckenen, aldaer

„ eerfl helpen ende depecheren , ofte ieder van de felve overhand.

V.

,, De Staalmeefters fullen ontfangen eenen Stuyver voor ieder Lood dat ge-

fchroeft werdt , ten behoeve van de Stadt , en drie Stuyvers voor de Staal-

meefters voor het Staalen ende fchroeven van ieder Laecken , het fy van
heele halve quarten , off lappen , ende op extraordinaire dagen , indien

fulcx by de Verwers of Coopluyden gerequireert wordt, dubbelt, foo wel
voor de Stadt. als voor de Staalmeefters.

»>

««

VL

„ De Staalmeefters fullen geen Laeckenen ftaalen , als alleen die door de
onder Eede fynde Verwers off Knegts op het Staalhoff, om te ftaalen, ge-

bragt werden.

VII.

„ De Staalmeefters fullen moeten pertinent Regifter houden van de Laec-

„ kens, die door haer geftaalt ende gelooyt werden.

VIII.

„ De Staalmeefters fullen geen Laeckenen ftaalen , voor dat aen haer over-

„ gegeven is een briefje van de quantiteyt en qualiteyt der felver , van den

„ Verwer.

IX.

„ De Staalmeefters fullen figh voorts int geheel , voor foo veel haer aen-

„ gaet , reguleren na defe Ordonnantie , en acht geven , dat defelve door de
Verwers werdt nagecomen.

5>

X.

„ De Staalmeefters fullen aengeftelt worden door den Heer Superintendent,

„ als van outs, en op defe Ordonnantie den behoorlycken Eed moeten doen,

„ in handen van den felven Heer Superintendent van de Laeckenhal , ten

5, bywefen van den Heer GrifBer, dewelcke daer van aenteeckeninge ende
Notulen fal moeten houden.ï>

X X 3 „ XI. De



350 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE

xr.

ï>

1>

)»

„ De Staalmeefters , die figh niet behoorlyck fullen hebben gequeten naer 't

voorfchrift van defe Ordonnantie, fullen boven ende behalven de penen , by
de Wetten ende Placcaten van den Lande cegens het perpetreren van 'dus-

danige mefufes en fraudes gellatueert , vervallen fyn van hun voorfchreve
Staalraeeflers Ampt.

xir.

„ Wanneer de Laeckenen op de Halle fullen fyn gekomen , fal de Verwer
off fyn Knecht gehouden wefen over ce geven een Noticie briefje van de
Laeckenen , ftuck voor ftuck , met de nummers en Staal , welck briefje

de Staalmeefters fullen vifiteren tegens de Laeckenen , om te lien , off de
Nummers ende de Staalen accorderen , ende als wanneer dcfelve d'accord
fullen werden bevonden, en eerder niet,foo fal daer aen hec Stadts Loot ge-

fchroeft werden , omrae alsdan fvvarc geverft te connen werden.

XIIL

„ Ende off het gebeurde, dat de Staalmeefters bevonden, dat het Laecken,
off de Laeckenen fyn, off hare behoorlycke hoogte van blaeuw, off quali-

teyt van Indigo blaeuw niet heeft, ofte hebben, foo fullen die alfoo bevon-
dene Laeckenen, wel ende ordentelyck gemarqueert en in agtingh genomen
fynde , boven ende behalven , dat de Verwers voor ieder afgekeurt Laec-
ken verbeuren een boete van fes Stuyvers ten behoeve van het Staelhoff^

niet eerder op de Halle ten tweedemael mogen werden gebragt , dan eerfle-

lyck op den daer aen volgenden geordonneerden Staeldagh ; ten ware om
pr«ffante redenen op een extraordinairen dagh, als wanneer defelye op
nieuws fullen moeten werden gevifiteert , fonder dat , om eenige redenen
terwerelt, die afgekeurde Laeckenen, off aen het huys van den Verwer

^

of op eenige andere plaetfen fullen mogen werden ten tweedemael gevifi-

teert ende geftaalt, als op den Staalhove voornoemt.

^ XIV.

„ Ende of het moghte comen te gebeuren , dat door de Verwers bsafen

meerder dan een loot aen een ftuck Laecken wierde verfogc, foo fal den
Verwer een briefje off billiet van den Coopman, dat die fulcks eyfcht ende
verfoeckt , moeten vertoonen , het welck oock dan by de Staalmeefters

naeuwkeurig fal werden aengctekent.

XV.

,, Gelyck oock den Verwer felfs, ofte in fyn afwefen deffelfs Knegt fal

ichuldigh ende gehouden wefen, in cas, dat een Laecken in het Kecelen

ofte fwart verwen , fyn loot verloren mogte hebben , op fyn Eed te vercla-

ren, dat het voorfchreve Laecken het felfdeis, waer aen het Loot geweefl;

en daar van verloren is, ende fal alsdan het felve Laecken moeten accor-

deren met het briefje van de Nummer hier boven gemelc, ende dat het fi:]-

„ ve by gevolge te voorens de Halle gepaffeert is, fonder eenige fraude oft'

,, bedrogh, op de verbeurte van , boven en behalven de arbitraire Corredtie,

„ een boete van hondert en Vyfcigh gulden , te appliceren een derde ten be-

„ hoeve van den Heer Officier, een derde aen den Aanbrenger, en het refle-

,, rende derde, ten behoeve van den Armen.

XVI.

„ Etide ingeval oock dat iemand der Knegten op een guaedaerdige wyfe

,

„ buy.

»>

»}

»

ï»

]>

j>

»)
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buyten kennifle van hare Bafen , eenige falfiteyten omtrent de Looden mog-
ten comen te plegen, foo fal foodanigen Knegt off Knegten moeten over-
gelevert worden door den Baas, ende overtuygt fynde als een meyneedige
ende falfaris werden geltraft.

XVII. - riöij ^,

„ Den Heer Superintendent fal altyt wefen en blyven fcheydsman tuflchen

„ de Staalmeeflers en de Verwers refpeftive, mits dat die gene, dewelcke
„ vermeynt by foodanige uytfprake ofte afdoeninge gegraveert te fyn , fyn re-

„ cours fal vermogen te nemen by de Heeren van de Magiftraet defer

„ Stede.

XVIII.

„ De Verwers ofte hare Kneghten fullen geen Laeckenen , als fchoon ge-

„ fpoelt, op de Halle mogen brengen , op pene van twee guldens op ieder

„ Stuck , ten behoeve van de Lakenhalle , te verbeuren , ende derhalven ful-

„ len de Staalmeeftcrs wel onderfoecken en examineren , datter geen andere

„ Laeckens, als fchoon gefpoelt, op de Halle werden gebragt, ende oock
„ niet anders van de felven mogen werden gelooyt.

XIX.

„ De Verwers baafen fullen alle jaren haaren Eed afleggen ende vernieuwen

„ in handen van den Heer Superintendent , ten bywefen van den Heer Grif-

fier ende de Gefwoorens van de Laeckenhalle , namentlyck , dat fy geen
heele flucken, halve, oftequarten, oock geen lappen, twaalf, vyftien el-

len , ofte meerder groot fynde, fullen mogen verwen , om alhier op 'c

Staalhoff met Stadts Stempel, 't fy als groot Staal , dubbeld Staal, ofte enckel

Staal &c. geflaalt ende gelooyt te werden , als na dat het in de Kuyp in

fuyver Indigo , naer vereyfch van de geordonneerde Staalen , op de Laec-

kenhalle beruflende , blaeuw fal geverft wefen , op pene van als meyneedi-

ge te fullen worden geflraft , na de Placcaten van den Lande , ende boven

,, dien te verbeuren een fomme van een hondert en vyftigh guldens, te ap-

„ pliceren als vooren.

XX.

„ Ende fullen ten dien eynde , ende tot beter nakoming van dien , oock ieder

Knegt of Knegten' der refpeftive Werckbaafen , dewelcke in de Verwe-
ryen wercken ende gebruyckt worden , insgelycx onder Eede flaen , ende

den felven alle jaren vernieuwen in handen van den Heer Superintendent

van de Laeckenhalle , ter prefentie als vooren , ende verclaren , dat als fy

ondervinden ', dat haer refpeéiiveVerfbaafen contrarie aen defe Ordonnantie

comen te handelen, fullen fchuldigh ende gehouden fyn het felve aen te

brengen aen den Officier alhier , op pene , dat fy bevonden werdende het

felve gefecreteert off daer in de behulpfame hand geboden te hebben , insge-

lycx arbitralyck te fullen werden gecorrigeert.

j>

XXI.

„ De Verwers dewelcke komen te pecceren off valfch gebruyck te maken
in haer verwen, fullen boven de boeten by de Ordonnantie geftatueert,

„ aanftonts boven dien niet vermogen te verwen , ofte de exercitie van de

„ Verwerye te doen , binnen den tyt van een jaer en fes vveecken.

XXII.

„ Defe Ordonnantie fal van alle die gene , dewelcke defelve eenigfiüts con-

„ eer-
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„ cerneert, ftiptelyck moeten nagekomen werden, op de pene, hier voo-

„ rens breeder vermeit, ende fal derhalven defelve foo aan de Gefwoorne
„ Staalmeefters , als aan de Verwers ende hunne Knegten, op 't doen van
„ hunnen Eed, dat fy defe Ordonnantie precifelyck ende exaftelyck fullen ob-
„ ferveren, en foo veel in haar is, doen obferveren, van woorden tot woor-

den voorgelefen worden.n

„ Eyndelyck referveren de Heeren van de Magiftraet aan haar de Amplia-
„ ne,corre6tie, verminderinge, ende vermeerderinge, mitsgaders de interpre-

„ tatie van defe Ordonnantie.

„ Aldus gerefumeert ende vaftgèflelt in 't Collegie van deHeeren Droflaert,

„ Prefident, Borgemeefter ende Schepenen der Stadt Breda, op Donderdag
„ den 29 Mey 1721.

{Enivas ondertekent i)

J: G: MiCHGORiüs,

BESCHRY-
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BESCHRYVING
DER

STADT EN LANDE
VAN

B R E D A.

DERDE BOEK.

I. HOOFTSTÜK.
p^ervattende eene Algemeene Befchryvmg van '^ Landt

van Breda.

I

Et Landt van Breda» zoo als het zedert de katfte Afdeeling, in

't jaar 1 290 , bepaalt is , grenfl ten Noorden aan 2uidhollandt,

ten Ooflen aan de Meyerye van 'sHertogenbofch, ten Zuiden
aan 't Landt van Turnhout en Graaffchap Hoogflraten, en ten

Wellen aan 't Markgraaffchap van Bergen op Zoom en 'tLande
Van Steenbergen. Men rekent deszelfs lengte van 't Ooften naar 't Weften
op negen uuren, de breedte van 't Noorden naar 't Zuyden op zeven uuren,

en den geheelen oiptreck op omtrent agt en twintig uureti.

Yy De
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De eerfle algemeene benaming van 'c Landt van Breda vindt men in dea

brief, waar by Godevaert de II, Heer van Breda, zich met zyne Landen en

Mannen, in 'tjaarizii in Vaflallagie overgeeft aan Hendrick Hercog van
^r«yf»

Lochryck ; in welcken brief, onder anderen
,
gewaagt wordt van de Twaalf

Dorp:n 's Lands van 'ónda. Het is met geene zekerlieid te bepalen , welke

die twaalf Dorpen geweeft zyn : Alleen kan men uy t de gemelde afdeeling

,

HiKo k
^" '^ F^^ 1290, tuirchen de Heeren van Breda en Bergen aangegaan, afne-

Kcderi.'
' men , dat doenmaels onder 't Landt van Breda behoorden Oofterhoiit , Nif-

neraidd. pen, Rofendael , Gilze , Ginneken , Bavel, Ryen, Dorrt, Dongen, Hage,
BI. zSy. Etten , Terheyden en Teteringe ; zonder dat te dier tyd eenige melding worde

gemaakt van de verdere Dorpen . namentlyck Alphen, Baerle, Chaam, Zun-

dert, -Rysbergen en Sprundel : Doch daer omtrent ftaat aan te merken , dat

verfcheiüe dier laaftgenoemde Dorpen doenmaels door byzondere Heeren
wierden -bezeten, en de andere onmiddelyck van den Hertog van Brabant af-

hingen, geiyk zulks in derzelver nadere befchryving zal aangewezen worden.

Weicke Dorpen echter alle, in 't vervolg van tyd, zoo door erfvolging.

Koop , Pandfchap , als anderzints , aan de Heeren van Breda gekomen zyn

,

die ze vervolgens den Lande van Breda ingelyfc hebben.
'

• Deze Landcllreeck is , wegens defzelfs aangename gelegentheid , t' allen ty-

de zeer' geroemt geweeft als in zich vervattende alles, 't gene tot nut, voed-
• zei , en verluftiging der Inwoonderen , ftrecken kan. Zy wordt door drie ri-

vieren , de Mark , de Aa of Weerreys , en de Donge , met nog vele mindere
Beecken en Wateren befproeit , langs weicke zeer fchoone Weylanden en
beemden gelegen zyn. Aan de eene zyde heeft men vette Kley , 'en aan de
andere vruchtbare Zavel landen , die een overvloedt van rogge en boeckweic
voortbrengen. Men vindt er oock wyduytgeflreckte Heyden en Wilderden

,

waarop dagelycks een ontelbare menigte van Schapen geweidt wordt, en wel-

ke met een den Liefhebberen eien wiltrycke Jacht verfchaffen. Overal ziet

men eene wonderlycke verandering van Bouw- en Weylanden , Heyden, en
Beplantingen ; het hout wafcht er weelig , en geeft te gelyck voordeel en ver-

maak. Alphen roemt op zype vette Hamels. Chaam, Zundert en Rysber-
gen op de alomberuchte Kapoenen. Zoo dat Maurits , Prins van Oranjen,
Heer van Breda , dit Lande , niet te onrecht , zyne Brabantjche Tempe pleegde
te noeman. ...

Het Landt van Breda bevat taris in zynen omtreck twee voorname Vlecken
of Vryheden, namentlyck Ooflerhout ' en Rofendael, en vyftien Heerlykhe-

den , te weten , Etten , Leur , Sprundel , Hage , Dongen , Gilze , Nifpen

,

Zundert , Gmneken , Rysbergen , Alphen , Baerle , Chaam , Terheyden en
Teteringe,

Het gemelde Landt is doorgaens , daer het beteult en met geene Heyden be-

zet is , zeer vokryck. Men kan 't getal der Inwoonders gevoegelyck opma-
ken uyt de Lyften van het Gemael , welke jaerlyks by de Regeerders der ge-

zamentlycke Vryheden en Heerlykheden moeten opgefchreven , en aan den
Ontfanger van 's Landts gemeene Middelen ter hant geflelt worden ; kennen-

de uyt dezelve mede , met eenige zekerheid bepaelt worden de uytgeftrekt-

heid en macht van yder byzonder Dorp. In 't jaar 1742. behelfde dus heC

ganfche Landt van Breda dartig duyzent agt 'hondert zeven en dartig Men-
fchen, namentlyck

Ooflerhout. 47Ö7-
Rofendael en Nifpen. 4337-

- Etten, Leur en Sprundel. . • • t 3'<[°%' ,.De Hage. ,.,:;L3U 3U'!:.- • j^^'.^U '• . \ 3180.

Dongen. . .'; btoi)-/. • it iJn'-sjig .,
^.' 2124.

'Oilze. .•':!"lv^ i.:-' jiti-j 9,v"^ , 1685,

•Zundert. . .« l .'i5iL'''iv iO>.rD,- . . . , . . .-'^.'"vf 2352.

Ginneken. . q^ n3j>-Q;i .m^y <)^-^ i ... • . • .
^'-'/^ 2101.

.:: Rysbergen. .TiriD 3' fii./.--ilsn4 a'ij •.:.^;>. 3fi . . . . . noo-
Alphen. . ^ . \. '. ....'.. . . . . i -.1

,

1004.

Baerle. . . ... ........... i'^J'-. i<5o8.

Chaam,
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Chaam. . ..«..„.,.. v «. . 824.

Terheyden. . . ... ... . . ....... .... . 1604.

Teteringe ^ .» looi.

'„ \ '.. f 30837-

Deze Dorpen maken te zamen elf Dingbancken uyt , welcke ,. in 't jaar

1328, door Klaas van Nifpen, Schoutet yaa den Lande van Breda, uyt hoof-

de eener byzondere volmacht , hem ten dien eynde by den Hertog van Bra-

bant verleent, eeril aldaer opgerecht zyn. Yder der gemelde Ding of Recht-

bancken bellaat uyt eenen Schoutet, zeven Schepenen, en eenen Secretaris,

voor welcke , ter eerfier infiantie , alle de Ingezetenen in 't borgerlycke te

recht liaan , en van wiers gewyfdens men beroept aan de Hooftbanck te Bre-

da: Doch omtrent halsflraffelycke zaecken hebben zy geen gezag, en daar van

flaat 't bellel alleen aan den Prefident en Schepenen der Stadt Breda , uytge-

zondert de Vryheden üofterhout en Rofendael, die hoog, laag, en middel-

baar Regtsgebiedt oeffenen, en van welkers vonniflen, in halsflraffelycke zaec-

ken gewezen
,
geen beroep nog hervorming valt.

Men vindt echter, dat, te tyd als de Stadt Breda, in 't jaar 1625, onder

de macht des Konings van Spanjen gebracht was , daaromtrent eenige veran-

dering gemaakt is door Fredrick Hendrick Prins van Oranjen , Heer van Bre-

da, die by zyne Ordonnantie, gegeven den drie en twintigflen van Lente-

maandt van "t zelfde jaar , heeft gewilt, dat alle halsflraffelycke zaecken ten

platten Lande, waar van 't Regtsgebiedt, niettegenflaende 't overgaan van

Breda, aan hem voorbehouden bleef, voortaan niet meer zouden beticht wor-

den voor de Schepenen van Breda, maar voor de Schouteten van Ooflerhout,

Rofendael, Etten, Hage , Zundert en Rysbergen, Dongen , Gilze en Ginne-

ken. Alphen, Baerle en Chaam, en Terlieyden ; welcke Schouteten geflelc

wierden in de plaats der gemelde Schepenen, om hunne Vierfchaer te hou-

den binnen GeercriiJdenberg : Doch na de herwinning van Breda, in den jaa-

re 1637, is alles weder óp den ouden voet herftelt, en die nieuwe Recht-

banck te Geertruidenberg vernietigt.

Aan de gemelde Schouteten en Schepenen flaat mede de beflelling van 't

gene het welwezen van .'t Gemeene Landt van Breda aanbelangt. Ten dien

eynde wordt tweemael 's jaars , te weten in 't begin van Bloey- en Slacht-

maandt, binnen Breda een Landsvergadering gehouden , welke by den Drof-

faert of defzelfs Stedehouder vier weecken te vooren wordt uytgefchreven , en

daar van den Schouteten en Magiflraten kennis gegeven , met byvoeging der

pointen , welke op die Vergadering in overweging gebracht en verhandelt

zullen worden.

Op deze befchryfbrieven worden , tegen den beflemden dag , uyt ieder

Rechtbanck de Schoutet en twee Schepenen afgezonden, om de Landsverga-

dering by te woonen, die dan met den Droffaert of defzelfs Stedehouder, wel-

ke in die Vergadering voorzit , de macht hebben , om alles te verhandelen ^

en by meerderheid van Stemmen te befluyten, wat ten meeflen nutte van 't

Gemeene Landt geoordeelt wordt dienflig te zyn, van welke befluyten, door

den Landfchryver of Secretaris der Landsvergadering, aan ieder Rechtbanck
een affchrift , tot derzelver naaricht, wordt afgezonden.

Den volgenden dag worden alle de Reeckeningen , zoo van byzondere Per-

zoonen, als van eenige Leden der Vergadering, die ietwes tot lafle van 't

Gemeene Landt te vorderen hebben, ingebracht, en naa onderzoek afgedaan.
Welke penningen dan verders over alle de Dorpen verdeelt worden, volgens

de Repartitie daar van laaft in den jaare 1712, gemaakt, en geven overzulks
tot vinding van een hondert gulden.

Proeven ,

n. 38.
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Gilze. . , ƒ 4 - 17 -

Zundert ƒ 6 - 14 -

Ginneken ƒ 5 - 12 -

Rysbergen ƒ3"?-
Alphen /3-8-
Baerle /4-3-
Chaam f 2 • 4. -

Terheyden ƒ 4 - 15 -

Teteringe ,......ƒ 2 - 17 -

ƒ 100 - o -

Alle de gemelde Dorpen hebben 't beflel hunner eyge gekmiddelen
, welke

door een Ontfanger , die by den Heer van Breda in ieder Plaats aangeilelt

wordt, beheert worden. Om de vereyfchte penningen op eene ordentlycke
wyze te vinden, zyn de Magiflracen gehouden, in 't begin van yder jaar, te

maken een behoorlycken Staat hunner gewoone Laflen , als Verpondingen

,

Beden, IntrefTen der opgenome hooftzommen , Jaarlyi: ze Wedden, enz:, mee
en benevens 't gene , by giffing naa gelegentheid van tyden en zaecken , nog
voor buytengewoone koften dient beraamt te worden. Welke Staat , ten o-

verftaan van den Droflaert of van defzelfs Stedehouder opgeftelt , en by den-
zelven, mitsgaders by den Schoutet en den Ontfanger onderteykent , te ge-
Jyck met een behoorlyck ontwerp van Omllag , tydig moet overgebracht wor-
den aan de Rekenmeefters van den Heer van Breda, om by dezelve, naa be-

vinding , te worden goedgekeurt. Waarnaa dan oock de Qiiohieren van
den Oraflag , zoo over de Landen en Huyfen, als over de Hoofden , door de
Gezworens of Kwartiermeefters van ieder Wyck , te gelyck met den Schou-
tet en Schepenen worden opgemaakt, en aan den Ontfanger overgelevert , die

gehouden is dezelve in te vorderen, en daar van jaarlycks behoorlycke Reeke-
ning te doen.

De Droflaert is Hooftofficier over 't ganfche Landt van Breda , en verbeeldt

in alle voorvallende gelegentheden den Heer , Hy beëedigt alle de Magiftraten,

welke jaarlycks, in yder Dorp , by den Heer benoemt worden. Hy ontfangt
alle de Placaten en bevelen , zoo van de Algenieene Staten , als van de verdere
hooge Overigheden , en doet die op alle Plaatzen afkondigen en agtervolgen.

Hy is Stadhouder van de Leenen , uy t den Huyfe van Breda gehouden worden-
de. Hy heeft alleen halsftraffelyck Regtsgebiedt over de geheele Baanderye

,

uytgezondert de Vryheden Oofterhout en Rofendael , tot welkers bevordering

,

van wegen 't gemeene Landt van Breda onderhouden worden fes Soldaten van
de Roode Roede , welke voor dezen in grooter getal waren , en waar van , tot

dienft des DroflTaerts of van defzelfs Stedehouder , twee moeten te paardt
dienen.

Om nu de byzondere befchryving van 't Landt van Breda in een gefchick-

te orden te verhandelen , zal men niet volgen den rang , welke de Dorpen
onder elkander houden , maar veel liever in acht nemen den ftant en de gele-

gentheid derzelve. En derhalven zal 't niet ongevoeglyck zyn die te begin-

nen van den rechter Oever des Marldtrooms , welke 't ganfche Landt in twee
deelen fcheidt , en van daar van Plaats tot Plaats voortgaande, die weder aan

den linker oever van die rivier te eyndigen.

II. HOOFT-
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II. H o o F T S T ü K.

Befchryv'mg der Heerlykheden Terheyden en Teteringe,

Terheyden.
OP den rechter oever der rivier de Mark, omtrent anderhalf uur van Bre-

da , legt de Heerlykheid Terheyden , aldus
,
gelyck zommigen willen

,

genaemt, om dat ze aan 't eynde der Heyde gelegen is. Voor den jaare 1400.

was dit Dorp een aanhangzel van Breda , behoorende onder defzelfs Parochie

,

van dewelcke het in dat jaar gefcheiden is. By 't verdrag deswegen tulTchen

die van Breda, en de Schepenen en Gebuermannen van Hartel , Schymaer,
Hej'den en Wagenberg , op den elfden van Slachtmaandt 1400 ,

gefloten

,

wierdt aan de laaftgenoemde toegeftaan , dat zy , om redenen van de wydheid
des wegs , en den grooten noodt van wateren , een Kapel mochten bouwen

,

en die met de nodige inkomflen , tot onderhoudt eens Prieflers , voorzien

,

welcke Kapel altyt onderhorig zoude blyven aan de Moederkerck van Breda.

Waar tegen de gemelde Schepenen en Gebuermannen hen ten eeuwigen da-

gen verbinden , dat zy voortaen zullen de Stads acchyns uytreycken
,
gelyck

zy te vooren- gedaen hadden ; dat zy binnen der zelver Vierfchaer nimmermeer
opflach hanteeren nog houden zullen van eenigerhande Koopmans goederen,

die van daar voort vertiert of vervoert zullen worden ; En dat zy en hunne
naakomelingen altyt zullen verbonden blyven ten inhalens.

De Kerck , v/elcke onder de benaming der Kerke van Zonzeel mede voor-

komt, is in 't jaar 1400, met toeflemming des BifTchops van Luyck, gefticht

ter eeren der H. Maagd Maria en van den H. Antoni. In dezelve ftonden , voor

de Hervorming , verfcheyde Outaren , die daar in van tyd te tyd gefondeerc

waren , namentlyck

:

Den Outaar van jefus Chrijlus en Maria
,
geflicht in 't jaar 1400, met fejlien

Rhymgulden aan Jaarlycks inkomen.

Den Outaar van de H. Alaria, gefondeert in 't jaar 141 o, met twintig Rhyns-

giiUen aan erfFelycke renten.

Den Outaar van de H. Drievuldigheid, geflicht in 't jaar 1488, met negentien

Rhynsgulden aan Jaarlykfe Renten.

Den Outaar van 't H. Kriiys, gefondeert in 't jaar 15 19 , hadt twee fonda-

tien ieder van tivintig Rhynsgulden 's jaars.

Tans wordt in deze Kerk, zynde een fraay en flerk gebouw , met een Toren
voorzien , de Godsdienfl verricht by een Predikant ftaande onder 't Klaiïis van
Breda.

Protvtn

n. 51.

Proeven

n. 89.
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LyJJe der Predikanten van Terheyden.

1639.
I

1680.

Carolus Gortzenius. Cornelliis Dons.

Gejiorven. . . lööl. Emeritus. . . . 1711.

1662.

Alexander van der Lith. Hugo Plaffius.

1711.

Geftorven. . • ;
• ^ Ö75.

t

1676.

Matthias Knaaps.

Gedeprteert. . . . 1680.

Gejiorven. . . . I7£8.

1738.

Jacobus Montanus.

Men heeft hier eene oude overlevering , dat die van Terheyden voormaals

het recht van de Kraan gehadt hebben, 't gene zy, in den jaare 1400, aan

die van Breda zouden hebben overgegeven: Doch van deze Overgift worde
geen 't minfte blyck gevonden, oock vi^ord 'er niets van gewaagt in 't boven-

gemelde Verdrag , alleen vindt men dat die van Terheyden daar in aan de

Stadt Breda afflaan, dat 'er geen opflach van goeden binnen derzelver Vier-

fchaar voortaan zal gehouden worden , maar of daar door 't recht van de

Kraan moet begrepen worden, zulks zoude te bewyzen flaan. Dit is echter

zeker dat nog heden niet verre van 't Dorp de Kranejlays en de KranevUet be-

kent zyn.

Onder 't gebiedt van Terheyden behoort Wagenherg , een Gehucht , zich

uytftreckende tot aan de Hooge Zwaluwe. Het was voorheen een hooge
Heerlykheid, waar van Jan de III. Hertog van Brabant, op Vrydag naa Maria

p. Nuyti Hemelvaert 1349, het hooge en neder gerecht geeft aan Willem van Duven-
Brtd Klio. voorde Heer van Oofterhout, onder voorwaarde, dat by aldien dezelve zonder

^' wettige geboorte aflyvig wierdt , die Heerlykheid zoude komen op Jan van
Polanen , Heer van de Leek. Hier van was mede afkomflig 't vermaarde

Crammaye gei^acht van Wagenberg te Lier, waar uyt, onder anderen , voortgefproten

Ant.Hrcd. is Anfelmus van Wagenberg , een zeer dapper Krygsoverfte , die te tyde des
cap. iS. Aertshertogs Maximiliaen leefde, en Kaflelein was van Rupelmonde.

Op den rechter Oever der rivier de Mark, onder dit Regtsgebiedt, leggen

nog twee Schantzen , beyde tans vervallen. De eene, genoemt de Groote

Scbanis. is gelegen aan de Warande van den Heer van Breda , tuflchen die

Stadt en Terheyden, welke aldaer, in 't jaar 1639, tot verzekering der rivier

gebouwt is. De andere, gemeenlyck de Kleyne Schants genaamt, legt naby 'c

Dorp , en is aldaar eerft opgeworpen in den jaare 1590 , doch zedert ver-

fcheide mael, zoo van de eene als van de andere zyde verovert zynde, ge-

ilecht en weder opgemaakt.

De Rechtbanck van 'I'erheyden beflaat uyt een Schoutet en zeven Schepe-
nen, met nog zeven Gezworens, die telkens over de Dorps geltmiddelen moe-
ten gehoort worden. Boven dien heeft men hier nog een IJyckgraef, die 'c

beilier heeft over de vier Polders onder 't Regtsgebiedt van Terheyden leggen-

de, te weten Zonzeel , Crawwelsgorjcb , de Binnenpolder en Hartel , welcke
Polders door byzondere Gezworens en Penningmeefrers geregeert worden.

T E T E R I N G E.

Ten zuiden van Terheyden, tegen den Bjwanck of Vryheid der Stadt Bre-

da, grenil de Heerlykheid Teteringe, Arnout van Loven en zyne Huysvrouw
Prcivm. Elifabet, Heer en Vrouw van Breda, hebben, in'tjaar 12S0, 'op S^ Severyns-
n. 11. dag, aan die van Breda gcfchoncken alle de gemeyne Weyden en Wilderden

gelegen tuflchen Emelenberg en den Ypelaer tot aan den Gracht ftreckende

naar
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naar den Molen, en tot aan 't Bofch, *t gene ^fr^f^o/f^ genaamt wierdt. Deze
cifc heeft voornamentlyck 't begin gegeven aan Teteringe , 't weicke , uyt

dien hoofde , oock behoort onder 't Regtsgebiedt der Stadt Breda.

Dit Dorp beftaat tans xxyt vier Kwartieren of Gehuchten, namcntlyck Te-

teringe , Lovemdyik ^ Molengracht , en Zantbergen , en heeft boven dien

nog drie Polders, te weten de Fucht ^ de Marckhoeck en de Kruchteriy waar
in meefl Wey en Hooylanden gelegen zyn.

Waar van Teteringe den naam ontleent heeft , is ganfch duyfter en met
geene zekerheid naa te gaan. De Lovensdyck , eertyts Lovensdonck ge-

naamt, heeft zynen naam van Hendrick of Arnout van Loven, Heeren van
Breda verkregen. De Molengracht voert den naam naa een Beeck, heden
nog de Molentey genaarat, die zynen oorfprong in de Heyde nemende, om-
trent de Zantbergen in de Mark valt. Op deze Beeck heeft van ouds , tuf-

fchen Breda en Ginneken , een Watermolen geflaan, welke in de belegering

van het jaar 1624. afgebroken is. De bergen,, waar van de Zantbergen hun-

nen naam hebben, zyn voorheen, tot verzekering der Stadt Breda, geflecht,

en hebben plaets gemaekt voor een fraey getal huyfen , die aldaar van tyd te

tyd gebouwt zyn , en aan die zyde als eene kleyne Voorftadt verbeelden. Eer-

tyts was de ganfche ftreek tuflchen de Gafthuys en Ginnekenspoorten mec
Speelhoven en Luflplaetzen bezet , die alle in 't begin van den inlantfchen

Oorlog, en voornamentlyk geduurende de belegering van 't jaar 1624. ver-

woed zyn.

Onder dit Regtsgebiedt, op den rechter oever der rivier de Marke, legt

de kleyne Warande , behoorende aan den Heer van Breda , welke van ouds
Emelenberg genoemt , den naam zoude ontleent hebben van de H. Amelberga

,

fufter van Pepyn van Landen.

Die van Teteringe hebben altyt hunne Parochie binnen Breda gehadt, en
vlierden als Buytenpoorters dier Stadt aangemerckt , doch tot gerief der Inge-
zetenen was aldaer een Kapel gebouwd , weicke door een Kapellaan , die ter

benoeming flont van den Paftor of Cureyt van Breda , bedient wierdt. Men
vindt , dat in deze Kapel drie Outaaren geflicht zyn geweefl , namentlyck
Den Outaar van O. L. F. in drie fondatien

, gellicht in 't jaar 1450,
hadt jaarlyks twaalf gulden aan erfFelycke renten.

Den Outaar van 't Hoog-weerdig Sacrament
, gefondeert in den jaare 14....,

hadt insgelyks tiuaalf gulden aan jaerlyks inkomen.
Den Outaar van O. L. V. St. Martinus en Job y geflicht in 't jaar 1505,

hadt//V» 72i(j>«i^?/W^« aan erfFelycke renten.

Tegenwoordig wordt in die Kapel, welke met een fraey Torentje en Uur-
werk voorzien is , des zomers de Godsdienfl verricht by de Predikanten van
Breda.

Teteringe heeft geen Rechtbanck , maar behoort onder die van Breda, al-

leen worden 'er jaarlyks door den Magiflraat van Breda fes Gezworens aange-
ftelt , die met den DrofTaert, den Buyten Borgemeefler en twee Schepenen
dier Stadt, het beflel hebben over alle zaken dezen Dorpe eenigzints betref-

fende.

m, HOOFT.
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J3e Ktuck

üed. Hir.

BI. 187.
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n. i8.

ie Roy

Not. Al. S.
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III. HOOFTSTUK.
Befchr'jvmg der Fr'^he'td Oosterhoüt,

OOfterhout , een zeer aangenaam Vleck, veele kleyne Stecïen in uytge-

flrektheid en fraeye gebouwen overtreffende , legt omtrent een uur ten

Noordooflen van Teteringe, en twee uuren van Breda. De oorfprong van
deszelfs naam is buycen twyfel afkomflig van 't veelvuldig Hout en Boffchen ,

die voormaals in deze Landcflreek gevonden wierden.

Deze Vryheid was van ouds den Lande van Breda onderhorig
, gelyck zy

daar onder reeds vermeit ftaat by de verdeeling van 'c zelve Landt tuflchen

Rafo van Gaveren en Gerard van Wefemale in 't jaar 1290. gedaan : Doch is

vervolgens voor een tyd daar van gefcheiden, en door byzondere Heeren be-

zeten geweeft.

Rafo van Gaveren, Heer van Liedekerke en Breda, in 'tjaar 1300, ten
tweeden huwelyck getreden zynde met Adewyne, dochter van Heer Willem
van Stryen ,

gaf aan dezelve 't Nedergerecht van Oofterhout. En in 't jaar

1325. fchonck Adelife. Vrouw van Liedekerke en Breda , met Gerard van
RafTegem , Heer van Lens , haren Man , het Dorp van Oofterhout met 't

hooge Gerecht van dien aan Heer Willem van Duvenvoorde , die in 't jaar

1358, zonder wettig oir naa te laten, overleden zynde , 't zelve , by zynen
uyterften wil, naaliet aan Jan van Polanen, Heer van de Leek en Breda, door
wien het wederom den Lande van Breda ingelyft is»

Oofterhout heeft in 't jaar 13 14. met de andere Steden van Brabant, mede
ondertekent en gezegelt de blyde Inkomft van Jan den lil. Hertog van Bra-

bant. En in den jaare 1272. verklaarde Arnout van Loven, Heer van Bre-

da, by zyne opene brieven, gegeven den negen en twintigften van Zomer-
maand! , dat zyne mannen van Oofterhout , door ganfch Brabant , vry zyn
van alle Tollen, Weg en Gruytgelt, en datzy, gelyck de anddre Steden van
zyn Landt , zullen hebben een vrye Week en Jaarmarkt.

De Kerk van Oofterhout is een groot en deftig gebouw, voorheen gefticht

ter eeren van den H. Oelbert, die omtrent deze plaats zoude om 't leven ge-

bracht zyn. De Toren daar aan ftaande is niet voltrocken , doch uyt de

zwaarte der grondveften en van 't verdere getimmerte kan men genoegzaan»

afnemen , dat indien dezelve tot volkomentheid was gebracht , zyne hoogte
zeer aanmerckelyck zoude geweeft zyn. In deze Kerk worde tans de Gods*
dienft verricht by een Predikant behoorende onder 't Klaffis van Bred^.

Lyfi^
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Lyjle der Predikanten van Oosterhout.

1625.

Arnoldus Martini , G^y?o/"i'«'/i 1640,

1641.

Tilefnannus Walraven, Gejiorun 1657

165B.

Theodonls Wi'nckelmans , Ge-

\
1689.

Maftinus van Hoeke, yerirockeo

naar Gornichem. l6p4*

1694, •

Willem van Erfrenten, Gejiorven Ï720.

1720.

1688. lEcoEcoma.Jiorven

Het Raadhuys, ilaande aan de Zuidzyde van de Markt of den Heuvel, is

een fraey Gebouw met een Toren. Voor 't zelve flaat een buytengewoone

groote Lindeboom, welke wegens deszelfs cierlyke form en gedaante zeer ge-

roemt wordt. In dit Raadhuys wordt 't Recht bedient by_ een Schoutet en

zeven Schepenen , die hoog , laag en middelbaar Regtsgebiedt oeffenen. In

halsllrafFelyCke zaeken valt 'er geen beroep nog hervorming , maar van bor-

gerlycke zaeken beroept men aan de Hooftbanck te Breda. Behalven de ge-

melde Schepenen zyn 'er nog twaalf Gezworens , welke zoo veel als den Raad
dezer Vryheid uytmaken , en telkens over belaftingen , ontlaftingen en alle

andere zaeken , de geltmiddelen eenigzints betreffende , moeten gehoort

worden.
Men zegt voor zeker , dat binnen deze Vryheid zich voorheen veele Rid-

derlycke Geflachten zouden onthouden hebben j 't geene. nog eenigzints af te

nemen is van de omwaterde Sloten of Kafteeltjens, die voormaals hier ge-

bouwd , en waar van 'er heden nog eenige in wezen zyn.

De Koophandel , beftaande voornamentlyck in de Lakenhandel en Graan-

neering , mitsgaders in de Pottebackeryen , bloeyt alhier nog tamelyck ; waar-

toe van groot nut is de Vaart , welke van hier tot in de Donge gegraven is ,

en waar langs men met gelade Schepen naar Hollandt en Zeelandt kan vaaren.

De Abtdis en 't Kapittel van Thoor heeft binnen deze Plaats mede een kley-

ne Rechtbanck , beftaande uyt twee Schepenen en eenen Griffier , die een ge-

deelte uytmaken van 't Laathof van Gilze, voor dewelke alle de goederen,
onder dit Hof behoorende , moeten geërft en onterft worden. Van de Rech-
ten van dit en de andere Laethoven der Abtdis van Thoor zal nader en uyt-

voeriger onder Gilze en Baerle gehandelt worden.
Niet verre van Ooflerhout , omtrent de Vaart , zyn nog te zien de over-

blyfzelen van 't Huys te Stryen, anderzints mede wel de Burgt van Oofler-

hout genaamt, 't pene door Heer Willem van Stryen , eerflen Heer van Ze-

venbergen, aldaar in 't jaar 1290. gebouwd is. Het was een hooge Heerlyk-

heid , en voerde galg en put , doch is nu 't hooge Gerecht van Ooflerhout in-

gelyft, uyt welcken hoofde de Schoutet aldaer nog heden den titel van Schou-

tec en Kallelein van Oofterhout voert.

Deze I leerlykheid is in 't geflacht der Heeren van Stryen gebleven tot den

jaare 1324. wanneer Gye van Vlaenderen , Heer van Ryckenborg, als in hu-

welyck hebbende Beatrix, Vrouwe van Putten en Stryen, 't fteene Huys en n. 34,

zyne wooninge te Oofterhout, die men noemde het Huys te Stryen, met alle

de goederen daertoe behoorende
, gelegen te Dongen , Dorfl:, Ulvenhout

,

Wernhout , Steelhoven, Ooflerhout en Zundert, in erfpacht geeft aan Heer
Wil'em var. Duvenvoorde, die, naa zyn afflerven, 't zelve met de Heerlyk-

heid van Oofleihout. naaüet aan Jan van Polanen, Heer van de Leek en Bre-

da. Aan öit Huys was eertyts door Heer Willem van Duvenvoorde een zeer

fraay Parkof Diergaarde aangelegt, 't geene de lengte hadt van vyfhondert

Roeden , en slomme met ftaketzels omheint was. Doch in 't vervolg van tyd

is dit Parck t'eenemaal vervallen, en heeft plaats gemaaict aan een zeer aange-

Zz naam.

Gramayi
Am, Brei.

cap. i8.ii.

5. van
Leeuwen,
Bat. llluji.

Proeven
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naam Bofch , 't gene van tyd te tyd merkelyck vergroot en verbetert wordt
^

en geen kleyne Juyller en cieraad aan de Vryheid Oollerhout toebrengt.

Naaby het Huys te Stryen, aan de Ooflzyde van de rivier de Donge, on-

der 't Gebiedt van Raamsdonck, heefc Heer Willem van Duvenvoorde, ter

eeren van den H. Bartholomeus gellicht een Karthuyfers Kloofler, genaamt
't Huyi des Bergs , of anders 't Hollandjch Huys , 't vi-elcke in den beginne der
Jvfederlandfche beroertens door 't krygsvoick is aangeftoken en verbrant. De
fteenen -v^n de Kerk zyn naderhant , op 't bevel van Willem den 1. Prins van
Oranjen , naar Geertruidenberg gevoert en gebruykt ter opbouwing van het

Hof aldaar. Aubertus Mirseus in zyne Oorfprong der Karthuyfers
, gewaagt

met veel lof van dit Kloofter en van den gemelden Heer Willem van Duven-
voorde.

Aan deze Vryheid is mede Oofbwaarts gelegen 't Kloofler der Premonftra-

tenfer Nonnen van St. Katarinen Dal, 't gene in den jaare (646 , van Breda
herwaarts is overgebracht ; van weickers ftichting en verdere lotgevallen , hier

voor, onder het VIII. Hooftfluk van '/ Eerfle Boeck, breeder gehandelt is.

Onder 't Regtsgebiedt van Ooilerhout behoort Den Hout , voormaals de
Stamplaats der oude Ridderen van den Houte , of Uutenhoute, welke lange

jaaren de Heerlykheid van Etten bezeten hebben. Alhier (laat nog een Kapel,
welcke by Heer Willem van Duvenvoorde op den eerflen van Wynmaandt
1336. gellicht is, met een Gafbhuys aan den H. Antoni toegewyd.

Dorjï is mede een Gehucht onder Ooflerhout, met een KapeJ aldaar, ter

eeren van den H. Marcoen, gellicht door N. van Dorft, Kanonick van U-
trecht , die by zynen uyterllen wil aan dezelve veele goederen bewees.

mmm}mmmm%^'^mmmmm--mmmmm

Recueil v.m
Haver-

mans.

IV. H o o F T S T ü K.

Befchr'jvïng der Heerlykheid Dongen.

OMtrent een uur ten Zuidooften van Ooflerhout , en twee uuren ten Oof-
ten van Breda , legt de Heerlykheid Dongen , welke den naam voert

van de rivier de Donge , die niet verre van Turnhout uyt de Heyde voortko-

mende daar midden door flroomt, en zich by Geertruidenberg in den grooten

verdronken Waart van Zuidhollandt ontlafl. Voormaals was ze een gedeelte

van 't Landt van Breda, doch is in 't vervolg van tyd daar van gefcheiden, en

by eenige byzondere Heeren bezeten geweefl.

In 't jaar 1281. vindt men, dat Geraert van Ylga, op Donderdag naagroo-
ten Vailenavond, voor Willem, Heer van Altena en Hoorne de goeden te

Dongen opdraegt ten behoeven van Wouter Volkaerts : Dan des Zaturdags
naa St. Laurens 1329. geeft Geraert Heer van Hoorne , Perweys en Her-
laer 't hooge Gerecht van Dongen aan Willem van Duvenvoorde Heer van
Ooflerhout , welke gifce by Willem , oudflen zoon des Heeren van Hoorne

,

Zondag naa St. Pieter en Pauwels 1329, bekrachtigt is.

Willem van Duvenvoorde heeft , als Heer van Dongen , by zyne opene brie-

ven, gegeven des Zaturdags naa Pinxteren 1350 , aan zyne dochter Beatrix
,

huys-
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huysvrouwe van Heer Roelof van Daelhem , verkogt en opgedragen zyne
Wooninge te Dongen met de Hofftadt , te houden te leen van hem en zyne
nakomehngen , uytgezondert het hooge en middele Regtsgebiedt, 't welcke hy
aan zich behieldt , en zulks voor de zomme van tweeduyfent zevenhondert

tweeen tw^intig gulden, agtien fluyvers, een helling zwarte Tornoifen, on-

der uytdruckelyck befpreck, dat ingevalle zyne dochter Beatrix, zonder vpet*

tig oir naa te ^laten , aflyvich wierdt , hy of zyne nakomelingen 't gemelde
goedt weder zouden mogen lofTen.

Deze Beatrix was mede Vrouwe van de Hooge en Laage Zwaluwe, gelyck

zulks blykt by de brieven, door haar in 't jaar 137(5. gegeven, waar by zy ,

met haaren oudflen zoon Willem van Daelhem , Heer van Dongen , het goede
van de Hooge Zwaluwe , met alle deszelfs toebehoorten, opdraegt aan Mar-
griet van der Lippe, Vrouwe van de Leek en Breda, en haaren zoon verwekt

by Heer Jan van Polanen. Van dewelcke 't Dorp de Zwaluwe verders afge-

komen is op 't Huys van NalTau.

Vrouw Beatrix heeft by Heer Roelof van Daelhem verfcheide kinderen ge-

wonnen , door welcke en derzelver naakomelingen de Heerlykheid van Don-
gen en de Laage Zwaluwe een geruimen tyd in 't geflacht van Daelhem is ge-

bleven, gelyck uyt de naagemelde Erfv^olging kan gezien worden.

Le Roy ,

Not.

March. S.

R. Imp.

l.S).cap.3.

fWiLLBM , Heer van
DoNCENen deLaage
Zwaluwe ,getrouwt

i.wjjrElifabet, Wie-
ritx dochter , met kin-

deren, r.met Jullina

f Willem van Dael-
HBM , Hr. van Dongen
en de Zwaluw b , z.on-

der oirgefiorvenin'tjaar

1438.

Roblof , na z.y»s broe-

ders doot , Heer van

( O DELI K,
getrouwi met
Herman de
Heyger.
Joost,

Heer van

( Roelof,
Heer van
Dongen,
getrouwt r.

Sophij van Si\ms ,^SÏ)oaa^s.u , getrouwt met wff Lysbet,

Roelof
Tan Dael-
hem ge-

trouwt met

Beatrix

,

dochtervan^
Kr.Willem
van Du-
venvoor-
de , w'.erdt

Heer van
Dongen in

't jaar

1350, tn

Jierft in t

j*ar 1403.

zonder kinderen. Hy
gafaan die van Don-

• gen 't gebruik van
'sHetren Vroentens, en

]
Jierft in 't jaar 141 3.

Helen A getrouwt
met Gysbert van

Heukelom, Knaa^.

Jan.

Aecht , gttrcuwt

met Otto van Gelli-

chem, Ridder.

LvsBbT , getrouwt
\jntt N. Wiflchel.

Jutte van Diemerbroek,-^ dochter Jans

Vrouwe van Vloten
;

Jïerft in 't jaar 1479.

Beatrix , getrouwt

met Gllis Willemszoon
van Wyndelneffe.

Ermiiont , getrouwt

met Jan van Wouden-
borch, Knafe.

Dongen,
\
met Elifabct

\

getrouwt I. Cruefius.

1. met Anna
vanBerlaer,

^ z,onder oir gt'

ftorvtn.

van Gilfe

zonder kin-

deren. 1. met
AdrianeMo- Josyne,-
nincx. getrouwt met
CoRNiLiA. Steven Jufti.

getrouwt met ^,nianj.

Wemmer
2weerts.

JoHANNA,
getroutvt met

J
Wiiiem van
l.Gaesdorp.

Jan, naa zyns broe- f Jan van T Willem, f Jan vaa
ders Willcms dot/t. Heer

j
D ae l h e m, I Heer van de

J
Daelhem ,

van de Zwaluwe, ge-
J

Heer van de '.Zwaluwe ,\ erfde vart

trouwt met Margriet^ Zwaluwe , \
Jierft in den\ nr. Roelof

Ivan Haren, /fr/> m 't
]

Jierft in den^jaare 1503. <(^e Heerlyk-

\Jaar 1448. '(jaare 1480. C beid Don-
gen, en ii

geweejl de
laatjli Heer
van Don-
gen en de

LaageZwa-
Juwe.

Doch de gemelde Jan van Daelhem, Heer van Dongen en de Zwaluwe, een
manflag begaan hebbende aan Karel -van Lier , Onderfchout van Turnhout

,

met noch verfcheide andere zware feyten , zoo zyn alle de Leengoederen

,

die hy van den Huyfe van Breda te leen hield , by Vonnis der Hooft en Leen*
banck aldaar, op den vyf en twintigften van Sprockelmaandt 1513 , verbeurt
verklaart ten behoeven van Hendrik, Graaf van Naffau, als Heer van Breda;
Gelyck hy dienvolgens oock , by Vonnis van 't Hof van Hollandt , wegens
Felonie veroordeelt is , en alle zyne goederen , die hy van den Graef van Hol-
landt te leen hield, insgelyks verbeurt verklaart zyn. Welke goederen, be-

ftaande in Landen, Gorfchen, Aanwaflchen, VilTcheryen enz. , nu de Laage
Z z 2 Zwa-

Vonn'ts der

Hooft en

Leenbank

van Breda,

MS.

Le Rvy,
Not.

March. S,

R. Imf.
I.9.C.3.
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Zvvaluwe genaamt, ,by Keyzer Karel den V., als Graaf van Hollandt , in 't

jaar i5:r8 ,
gegeven zyn aan den gemelden Hendrik , Graaf van Naflau , die

dan oock daarmede , in 't jaar 1531 , verleden is. In diervoegen is de Heer-
lykheid Dongen , als zynde een Achterleen van Breda , door Graaf Hendrick
weder aan 't zelve Landt gehecht, zonder dat dezelve, zedert dien tyd, af-

zonderlyck dan met 't geheele Landt van Breda te zamen is verheven ge-

worden.
De Kerk van Dongen is een zeer oudt en flerk gebouw met een hoogen

Torenvoorzien: zy was voortyts gewyd ter eeren van den H. Laurens, doch
wordt nu, naa de Hervorming, bedient by een Predikant, behoorende tot het

Klaffis van Breda.

Lyjle der Predikanten van Dongen.

1674.1 044.

Alexander vanger Lith , Fertrocken

naar Terheyden. 1662.

16Ö2.

Carolus Backer, Geftorven 1664.

1664.

Eleazar Lootius , Gejiorven 1672.

Simon van Hamerftede , Enuri-
fus 1724.

1724.

Godefridus van Andel.

De Rechtbanck beflaat mede uyt eenen Schoutet en zeven Schepenen, aan
dewelke, tot 't verhandelen der Dorps geltmiddelen, toegcvoegt zyn alleen

twee Gefwoorens.
Niet verre van de rivier de Donge flont voorheen 't Slot der Heeren van

Dongen, gemeenlyck het /-/uys te Dieren genaemt, aldaar by Heer Willem van
Duvenvoorde gebouwd, 't gene door 't verloop van tyden nu ganfch gefloppt

legt, zoo dat 'er niet dan een fluck van een toren meer van overig is.

V. HOOFTSTUK.

Proeven.

n. 4.

Bejchryving der Heerlykheid Gilze en RYjE^,/

ufsv/o! .' cv nfT

Gllze, omtrent anderhalf uur ten Zuiden van Dongen, en drie uuren ten
Ziiidooften van Breda gelegen , is een zeer oudt Dorp , 't gene onder

deii naai]! yan Gilkkyela reeds bekent ftaat in den Sciphtbrief van Thoor van
't jaar 992, waarby Hilfondis, Gravin van Stryen , 't 2;elve, met zyné aan-
Iigngzels fchenkt aan 't Konvent van Thpor.

•

De Abtdi^ en 't Kapittel van Thoor hebben uyt dien hoofde , alhier noch
veele goederen en Rechten behouden, onder anderen heeft de Abtdis binnen

deze
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deze Plaats een Rechtbanck ,
'/ Oude Hof, ot wel V Laethof genaemt , be- ordonr.aji-

flaende jn een Meyer , die van de Abtdis gcfleit wordt, en zeven Schepenen tlevandca

of Laeten, door den gemelden Meyer ver]-;oren wordende, namendyk drie '^'"^'" ""'

van Giize, twee van Üoflerhout, een van Ginneken , en een van de Hage;
'"^*'^'^'-'-

doch zoo in de Hage geen bekwame llof is , word 'er een van Rysbergen ge-
nomen. Welke Schepenen alle onder den Ouden Ilove moeten gegoedt zyn.
Deze Meyer en Schepenen vergaderen tweemaal 's jaars te Gilze, en houden
hun Genecht 's Maandags naa belooke PaefTchen, en op St. Denysdag, en doen
alsdan alle voorkomende zaeken iommierlyk af. De gemelde Schepenen doen

,

by 't aanvaarden hunner Ampten , den eedt, dat zy aan de Genadige Vrouwe
van '1'hoor zullen goedt en getrouw zyn , en de vervallende Hofrechten aan
haaren Meyer te kennen geven. In dezen Hove vefh men goederen, daar on-
der behoorende, en die aan de Abtdis of 't Kapittel eenigen Chyns of Rog-
pacht geven. Men bant de Vierlchaar in den naam der Genadige Vrouwe
van '1'hoor , om een ygelyck vonnis en recht te doen ; men bezet goederen
onder 't Laethof leggende , met vernieuwing en verders tot den koopdag toe j

men doet deeling en Erfpaling; men geeft Voogden aan Weefen ; men doet
panding en uytwinning ; men dagvaerdt over arbeydsluon ; men verleyd nader-

fchap ; men maakt Poorters onderhevig van hals en have aan deze Vier-
fchaar, enz.

Dees Banck is ganfch verfcheiden van die gene, welke de Heer van Breda
te Gilze heeft, bejftaande uyt eenSchoutet, die te geiyck Schoutet van Ginne-
ken is, en zeven Schepenen , voor welke alle de Ingezetenen ter eerfier inftan-

tie te recht flaan, en by dewelken, tot het behandelen van Dorps penningen,
nog gevoegt zj^n negen Gezwoorens. Eertyts hadt de Abtdis geen recht om
de Vonniflen van haar Hof ten uytvoer te brengen; Doch in 't jaar 1472. heeft

ze zulks van Jan , Graaf van NalTau , Heer van Breda, verkregen, geiyck
uyt den volgenden Brief blyckt.

„ J o H A N Greve te Nalfouw , tot Vyanden en tot Dyetze , Heere tot Bre*

), da, doen cond allen luden ; Want van wegen der Eerweerdiger AbdifTen

,, ende Vrouwen , en de gemeynen Capittel van Tlworn ons te kennen gege-

,, ven is, dat vele van onfen ünderfaten, ende anderen, die Erfgoede ende

„ chynsgoede befitten en gebruycken binnen onfen' voorfz. lande van Breda

,, gelegen , die de voorfz. AbdilTen ende Capittel zekere erffelycke gront-

„ chynfe daer aff fchuldich fyn, ende oock zekere hoofrechten, verfchynende

„ altyt als die felve goede by verilerffen , by coope oft anderfmts worden ver-

„ andert oft vertiert. Ende al eefl foo dat der voorfz. AbdilTen ende Capit-

,, tels Rentmeefter voor de voorfz. Erfchinfen ende hoofrechten vele van de

„ voorfz goeden voir hunnen Meyer ende Schepenen in hunnen Hove van

5, Gilfe ende van Baerle , dair van ouden tyden die felve goede te rechte heb-

„ ben behoort ende noch behooren , heeft uytgewonnen met alle rechte , Dat
„ nochtans de befittende van de voorfz. uytgewonnen goeden , dair en boven

„ die felve goede gebruycken ,
geiyck oft de voorfz. uytwinning- _niet en wa-

„ re gefciet , fonder de voorfz. Abdiffen ende Capittel oft hunnen voorfz.

„ Rentm^"" van de voorfz. hunnen gebreecken eenige betalinge te doene, oft

jj op de voorfz. uytwinninge te achten , in grooter verfmadenilTen ende ver-

5, cortingen van den rechte, ende niet alleene van der Heerlicheyt der voorfz.

„ Abdiffen ende Capittels , maar oock van onfer hooger Heerlicheyt, tegen

5, dewelcke, op dat foo is,' alle de befitï'ende van den voorfz. uytgewonnen

„ goeden grotelicx hebben misdaen ende gebrueckt^dwelck ons niet vuechlick

„ en ware te laten lyden. Te vorder, want ons aft Voogdt der voorfz. Ab-

j, diflen ende Capittels toebehoort hunne goede onder onjs gelegen te befcher-

j, men ende in hunnen^rechten te houden; Soo eed, datwy ontbieden ende

„ bevelen allen onfen Schouteten van onfen voorlz. Lande van Breda, ende

„ elck van hun befonder onder welker bedrylF eehige gronden fyn gelegen,

j, dair de voorfz.- Abdifle ende Capittel eenigen grohtchyns ende bedryf fchd-

„' dich fyn op te heffen ende te hebben , dat fy ten verfuetk van der felver Ab-
j,^ diflen ende Capittels Rentm'" gebieden ende bevelen van- onfen wegen inoor-

,/ conden van tween oft dryen goede mannen , dén beüttenden va« den fel-

,j' ven gronden, 'die hen die voorfz. Rentm'' faf ifoemen , dat fy'den felVen

'v<-' Zz 3 „ Rent-
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Rentmeefler vernuegen ende voldoen terftont van allen fynen gebreken ,

dair hy de voorfz. gronde voor heefc uytgewonnen , alfoo dat hy des te vre-

de moghe fyn , oft dat fy hem die felve gronde toeter voorfz. Abdiflen en-

de Capittels behoefF laten volgen , fonder die meer te gebruycken ofc hen

dyer meer tonderwinden in eeniger manieren, op te pene van tzeilich pon-

den zwertte tot onfe Heerlicheyt behoeffdair aen te verbueren. Ende ofc

daer en boven den voorfz. uytgewonnen goede voordaen worden gebruyckc

tegen den wille ende danck van den voorfz. Rentm"", dat fy dan de gebruyc-

keren van den felven goede dair aff van onfen wegen calangieren ende hen

•den voorfz. breuck van tzeftich ponden zwertte affnemen met rechte, fon-

der dat te laten oft yemande dair in verfchoonen in eeniger manieren , ende

dat fy dair en teynde den voorfz. Rentm"^ totter voorfz. Abdiflen ende Capit-

tels behoefF de felve uytgewonne goede fullen doen gebruycken in de ftad

van hunnen chynfe ende gebreken voorfz., ende hen dair inne van onfet we-
gen houden , befchudden ende befcherraen , ende alle hulpe ende byflant

doen die hy fal behoeven , fonder eenich wederfeggen , Behoudelyck ofc

eenige van den voorfz. befitteren , mits eenige redenen , hen hier tegen op-

poneren ende weiren willen met rechte , dat fy dair op tegen den voorfz.

Abdiflen ende Capittels Rentra"" voor ons gerichte, dair de voorfz. gronde

onder fyn gelegen, yerft gehoort ende met rechte dair aff^ beflicht fullen

worden ten beforge van een yegelycx rechte. Des toirconden hebben wy
onfen Zegel aan defen brieve doen hangen , opter xv^ dach van Meye in 't

_ jaer ons Heeren duyfent vierhondert twee en tzeventich".

De Abtdis van Thoor erkent, omtrent haare goederen, geen Regtsgebiedc

van den Heer van Breda, en is oock niet verplicht haare Chyns en Leenrech-

ten van ymanden te verheffen , of deswegens hulde te doen.

Deze goederen befl:aan , voor 't grootfte gedeelte , in aanmerkelyke Thien-

den onder Etten , de Hage , Gilze , Ginneken , Alphen , en elders gelegen ,

als mede in veele en verfcheyde Leenen , Rogrenten , Chynfen , enz. , tot wel-

kers beftier een byzondere Rentmeefler te Breda wordt gehouden. De gemel-

de Thienden worden gemeenlyck , door de Gemagtigden van de Abtdis en het

Kapittel, in Rogge by feflers, uytraakende vier Veertelen , verpagt, doch
egter in geit voldaan , naa de Thoorfe, Markt , welke jaarlyks in Winter-

maandt, op Dingsdag naa Ste. Lucie , door den DrolTaert, de Burgemeefleren

en Schepenen der Stadt Breda , naa het houden van drie voorgaande weecke-
lykfe Marktdagen, by openbare afkondiging, wordt vafl:gefl:e!t: Naar welke
zetting dan oock meefl alle de Rogrenten , in de Stadt en Lande van Breda ge-

heven wordende, gefchickt en betaalt worden. Tot meerder verklaring zal

men hier laten volgen een Lyfl der gemelde Thoorfe Markten , zoo als die ze-

dert den jaare 1535- jaarlyks gezet zyn, en waer uyt met eenige zekerheid

de prys der granen in die jaaren kan opgemaakt worden.

Markten van Thoor, zoo ah die , door den Magijlraet der

Stadt Breda, jaarlyks op Dingsdag naa Ste. Lucie,
gezet wordfn.

Guld. St. Oort. Guld. St. Oort.

1535 De Veertel. ; . - ip - 1547 - 9-0
153Ö 1-4-3 1548 0-9-0
1537 0-15-3 1549 I - 2-3
1538 I - 13 - 1550 I - 0-2
1539 I - 2-2 1551 I - 13 - I

1540 I - 2-2 1552 I - II - I

1541 I - 9-2 1553 I - 13 - I

1542 I - 0-0 1554 0-18-2
1543 I - 7-0 1555 1-7-1
1544- I - 8 ~ I 155Ö 2 - II - I

1545 I - II - I 1557 1-5-1
1546 , X - 4 - I 1558 . 1 - 4-1

1559
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1559 Veer tel.

15Ó0
X561
15Ó2
1563
1564

35Ó5
15ÓÓ
15*57

1568
1569
1570
1571
1572

1573

1574
1575
157Ö
1577
1578
1579
1580
1581

'

1582
1583
158+
1585
I5«ö
1587
1588

1589
1590'

1591
1592

1593
1594
1595
159Ö
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
j6o8
1609
1610
161 1

l6l2
I6I3
I6I4

1616
1617

ruld. Sc.Oort.
'

1-5-0 1Ö18 Veer (el

0-19-1 1619
I - ó - I 1Ó2» *

2 - - I 1Ó21 .

1 - 4-0 1Ó22

I - 4 - I 1623
2-12-0 1624

I - IC - 2 1625

I - 8 - I IÓ2Ö

I - 16 - 1627

I - 5 - I 1628
I - 15 - 1629
2-14-0 1630

3 - II - I 1631
2 - 12 - I 1632
2 - 3-0 IÓ33
1-5-3 1634
2 - 6-1 1635
2-15-1 I63Ó

,
.

2 - 12 - I 16372-7-1 1638
2 - lO - 1639. •

2 - 5-0 1640
2-3-3 164I
I - 18 - 3 1642
2-10-0 1043 •

4 - 10 - I 1644
5 - 15 - I 1645
4 - I - I 164Ó
2 " 4-1 1647
2-12-0 1648
2-19-0 1649
2 - 2-0 1650
2 - 0-0 1651
2 - 8-0 1652
5 - 4 - 1653
4 - 10-0 1Ó54
3-18-3 1655
4-10-0 165Ó
4-10-0 1657
3-15-0 1658
3-15-0 1659
2-17-0 1660
2-12-0 16Ó1
3-1-0 1662
2 - 3-0 1663
I - 17 - 1664
I - 18 - i66r
2-17-0 1666
4 - 2-0 1667
3 - I - I 1668
2-11-0 I6Ö9
3-10-0 1670
3 - 6-0 I67I
2-12-0 IÓ72
2 - 9-0 1673
2-16-2 1674
3-8-2 1675
3-6-0 I67Ó

Guld. St. Oorn.

2 - 11 -

2 - 5 -

2 : 4 -

2 .- 14 -

4 - ö -

6 - 0-0
4 - 0-0,
5

- 15 -
.

4 - 18 - O;

3 : 7 - I

^

4 - 4 -

^ 5
- 9 -

7
- 2 - 2

4 - 15 -

3
- 15 -

4 - 8 -

4 - 8 - 3

4 - - I

4 - 5 - 2

4 - 15 -

3
- 5 -

3
- 0-0

4 - 5 -

3 .- 15 -

3
- 11 - Q

4 - ö -

4.- 5 -

3
- 7 . 2

2 - 14 -

3 19 -

4- 18 - 2

6 - 13 - 2

6 - I -

7 1 - 2

5 - Q. 2

3 8 -

2 .4-0
3 •7-1
3
-12-0

4 .0-3
3
.13-1
.17-0

5 -7-2
7 -4-0
7

- II -

3
- 17 - o

2 -17-2
3
-14-2

3
. I -

3
. 1-2

2 -9-2
2 -10-3
% - 14 - I

3
-8-3

3 -8-3
3 -17-0
4 -19-0
5 -13-2
4 -12-2

1677
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Proeven

n. 31.

Guld. St. Oort. Guld. St. Oort
1677 Veertel. ; 3-15-0 1710 Veertel. . 3 - 18 - i

1678 2-14-2 1711 3-10-3
1679 i - II - 1712 3-8-2
1680 2-7-1 1713 . 3 - lö - 2
1681 2-18-0 1714 3 - II -

1682 , . 3 - 2-0 1715 2 - 13 .

1683 2-14-0 1716 2-12-0
1684 4 - II - 2 1717 « ' 3 - I -

1685 2-14-0 1718 2 - 19 - I

168Ó • 2 - 8-2 1719 3-7-0
1687 • 2 - 7-0 1720 2-10-2
1688 >-

2 - 7-2 1721 2 - 2-0
1689 2-17-0 1722 I - 19 -

1690 2-16-2 1723 3 - I - I

1691 2-17-0 1724 4-12-0
1692 4 - 4-1 1725 3 - 3-0
1693 . 5-12-0 1726 3-9-2
1694 4 - 0-0 1727 3-5-0
1695 3-4-0 1728 3 - 2-0
1696 4 - 6-0 1729 2 - 10 - I

1697 4-18-0 1730 I - 13 - 2

1698 . 8 4-0 1731 1-17-3
1699 6 - I - 1732 I -. 18 -

1700 3-7-3 1733 2-10-2
1701 3-13-3 1734 2 -. 8-2
1702 2-15-2 1735 2^2-1
1703 • 3 * I • I 1736 2 - 5-1
1704 , . 2-18-2 1737 . 2 - 9-2
1705 , - 3 - 4-2 1738 2 - 9-0
1701? 2 - 9-0 1739 3 - 9-3
1707 2 - 4-0 1740 5-17-0
1708 3-9-0 1741 - 3 - 8-2
1709 8-14-3 1742 2-10-1

De Kerk van Gilze, ter eeren van St. Pieter gefticht, is van- oude tyden af

de Moederkerk geweefl van Etten, Ginneken, Merterflen of de Hage, en
Bavel , welcke Parochien daaronder behoorden , en als defzelfs aanhangzels

geacht wierden. Doch in 't jaar 1261 heeft de Biflchop van Luyck, ten ver-

zoeke van de Abtdis van Thoor , de Kapellen der gemelde aanhangzelen tot

halve Kerken verheven , en daar in Stedehouders geflelt, om de facramenten

te bedienen , die hunne voorftelling van den Parochiaen van Gilze, als Paflor

van de Moederkerk, en hunne inftelling van 't Stift van Thoor, als Patroon

dier Kerk, zouden ontfangen , en uyt de vruchten der kerken, t' hunner.be-

hoef en nootdruft eenige ponden Lovens trecken. Daarnaa, in 't jaar 1316,
zyn de gemelde halve Kerken , met bewilliging van Adulfus Biflchop van Luyck,
en op 't verzoeck van Margriet van Petershem Abtdis van Thoor, van haare

Moederkerk in 't geheel gefcheiden. In 't vervolg van tyd heefc Paus Pius de

IV het Patronaetfchap van Gilze en de Hage, met deThienden van de Hage ,

Molenfchot en Bavel
,
gefchonken aan de Graduate Kanonniken van 's Herco-

genhofch. In de gemelde Kerk wordt tans de Godtsdienfl verricht by een

Predikant Itaande onder 't Claffis van Breda. .

L}P
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JJ^jïe der Predikanten van Gilze.

1691.

Jonas Pajing, Geftorven

164(5.

JohannesHamerllede, Fertrocktn

»a«rHeusden 1Ö51.

1653-

Henricus Mifpelblom, Ferirochn

mar Breda 1666.

1666.

Simon van Hamerftede, f^ertroc-

ken mar Dongen 1674.

1674.

Guillelmus Hanecops , Qefterven 1688.

1689.

Joh. Guill. Dukerus, Feriroiken

naar de Leur 1690,

1693»

1694.

Petrus Pronck , Fertrocken naar

den Oudenbofch 1706.

1707.

Arnoldus Loyting , Gejlorven

Ï716.

1716.

Arn. Hub. van der Donk , Fer-

/fcf/te» «aar Geertruidenberg 1738»

t738.

Albertus Schadde,

Onder de Rechtbanck van Gilze behoort den Ryen, 't gene een oudt Dorp
is, doch nu met Gilze zoo in 't kerkelyke als 't wereldlyke te zamengevoegt.

De Kerk, zynde mede een oudt gebouw, is voormaals gefticht ter eeren van
de H. Magdalena.

Molefchot is mede een Gehucht onder Gilze met een Kapel aldaar voorheeft

gebouwt ter eeren van de H
Gelyck mede Hulten, een Heerlykheid eertyts toebehoort hebbende aan

Heer Wouter van Diedegem , die dezelve op den vyfentwintigften van Lente-

maant 1368 verkogt aan Jan van Polanen Heer van de Leek en Breda, ten be-

hoeven yan zynen derden zoon Willem van de Leek , Kanonnik te Luyck.

VI. H o o F T S T ü K.

Befchryving der Heerlykheden Ginneken en Bavel,

C'^
Inneken is een zeer vermakelyck Dorp , gelegen aan den Markflroom

,

y omtrent een half uur ten Zuiden van Breda , van waar men derwaarts

gaat langs een breede Straatweg aan wederzyde met olme en lindeboomen be-

plant.

Aaa • Den
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Den naam var. Ginneken vindt men niet altyt in de oude Schriften vermeit

vermits deze ^eerlykheid voorheen ükn yzn Ulvenh&ut mede,gevoert heeft'
gelyck zulcks door veele oude brieven kan bewezen worden. Verfcheide
jongere zoonen der Heeren van Breda hebben daar van oock den titel gedra-
gen , en nog laaftelyck Philips van Liedekerke , Heer van Ulvenhout , naa-
^maals van Breda. Deze Heeren. hadden hier oock hun ilot en woonplaats,
tans niet meer in wezen , doch 't welcke men , op niet ongegronde redenen
vertrouwt geftaan te hebben aan de rivier de Marke, achter de Hoeve van
den Heer van Breda

,
gemeenlyck de Hoeve van Ulvenhout genaamt , alwaar

voormaals de grontveften ontdeckt, en oock een yzere deure , met nog eeni-
ge andere gedenkfl^cken uytgegraven zyn. Uyt dien hoofde zyn de Ingeze-
tenen van Ginneken nog heden aan die Hoeve verfcheide dienften en hofrech-
ten verfchuldigt;

Naa dat Jan Hertog van Brabant , de Stadt en 't Landt van Breda van
.Heer Ger^rd van Raflegem hadt gekogt , verzette hy in den jaare 1334. aan
Rafo Heer van Liedekerke , het Dorp van Ulvenhout , nevens die van Baer-
le, Alphen en Gilze, te loiTen met duyzent ponden Parifis; welke Dorpen
naderhant , naa 't affterven van den gemelden Rafo , door de uytvoerders van
deszelfs uyterften wil , met kennis van den Hertog van Brabant , in 't jaar

1342, weder overgegeven zyn aan Heer Willem van Duvenvoorde, die dë^
zelve Helde in handen van Jan van Polanen Heer van de Leek , door wien
ze in 't vervolg den Lande van Breda weder ingelyft zyn.

De Kerk aan den H. Laurens toegewydt, was oudtyts een aanhfjilgzel def
Moederkerk van Gilze, waar van ze in 't jaar 13 16. met bewilli^n^, van A-
dulfus , BilTchop van Luyck, gefcheiden is. Deze Kerk is een aanzienelyk
gebouw , waar in onlangs een fraey Orgel geplaatfl is , en wordt bedient door
een Predikant, behoorende onder 't Klaffis van Breda.

jLyJIe ^(?r Predikanten van Ginneken en Bavel.

. • 1638.

Nathanaël Rombius , F'erlrocken

mar Cillershoek 1641,

1641.

Chriftianus Lofecatius, Gejlorven 1650.

1650.

Theoflorus van Eyl, Gejlorven 1672.

1672.

Robertus de Gier , Fet'trocken naar

Breda 1674,

1675.

Theodorus Santvoort, Ge/lorvett 172Ï.

1722.

SebaiHanus Anemaet.

Over de rivier de Marke , niet verre van Ginneken , legt het Majibofcb
,

groot tweehondert en feflig buynderen , beflaende meefb uyt Maft en Pynboo-
men , 't gene Hendrick Graaf van NafTau , Heer van Breda , in den jaare

1505. eerft heeft begonnen te planten. Ten Ooften van dit Bofch, aan den
lincker oever van den Markftroom, is gelegen 't Kafteel van Boevenjen^ voor-

heen aldaar gebouwd en bezeten by 't oude Geflacht van Boevenjen , 't welc-

ke in de dartiende eeuw reeds zeer vermaart is geweell; , en in Brabant veele

Ridders uytgelevert heeft. Het tegenwoordige Slot is getimmert door Heer
Jan Baptift Keermans, Eerllen Raad van Philip Willem , Prins van Oranjen,

van wien het dees Prins op den agflen van Wynmaandt 1614. gekogt, en naa

zyn overlyden , op de volgende Heeren van Breda , die het nog bezitten ,

overgebragt heeft.

-Aan de Weftzyde van den Straatweg, die verder van Ginneken tot voorby
'^t Ulvenhoutfche Bofch, in de jaaren 1713. en 1714. gelegt , en aan weer-
zyden mede beplant is , flaat een fterk gebouw , Grimhuyfen genaamt , aldaar

geilicht by de Heeren uyt 't oude Geflacht Van Grimhuyfen, waar van hec

oock"
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oock den naam behouden heeft, doch naderhant hertimmert by Juflinus van
NaiTau , Stadvoogd van Breda , van V4^ien het in 't vervolg van tyd gekomen is

op den Heer Jan de Wyfe , voornaam Handelaer te Breda , door wiens erfge-

namen het nog bezeten wordt.

Over dit Huys ziet men 't XJlvenhoutfe Eofch , werwaarts men door een
vierdubbelde Laan van Eyckeboomen gaat. Het bellaat eenhondert agt en
zeflig buynderen Lands , meefl beplant , en met veele Laanen van Eyke en
Üeuckeboomen verciert. Daar aan paalt het Annabofch , beyde behoorende
aan den Heer van Breda.

Onder de Parochie van Ginneken behooren de Gehuchten van Galder , Suy-
beeck en Heufenhout.

Galder ^ op den linker oever der rivier de Marke gelegen, heeft een Kapel,
geweyd aan den H. Jacobus , met een Itercken Toren. Hier legt de oude
Hofftadt Daasdonck, een achterleen van den Huyfe van Breda, voorheen 't

Erfgoedt van 't vermaarde Geilacht der Daasdoncken , in de Regeering van
Breda en elders zeer bekent ; waar uyt die , door verkoop in verfcheide ande-

re Huyfen gekomen zynde , nu bezeten wordt by de Erfgenamen van den Graaf
van Bochoven , Heer van Loon op 't Zant.

Sfrykeck, op den rechten oever der Marke, aldus, gelyck zommigen wil-

len
, genaamt , om dat 't Landt van Stryen aldaar door een Beeck wierdt ge-

fcheiden van 't Landt van Hoogftraten , daar 't tegen aan paalt, heeft mede
een Kapel, voormaels ter eeren van St. Hubert gefticht. Op de grenfen van
dit Gehucht , onder 't gebiedt van Meerfel , in den Lande van Hoogftraten

,

flaat een vermaart Kloolter der Kapucynen , aldaar in 't jaar 1688. gebouwd,
werwaarts van alle kanten, voornamentlyck uyt Hollandt, veel toeloop is. In
den jaare 1739. is dit Kloofler zeer pragtig vertimmert en aanmerckelyk ver-

groot.

Heufónhout , leggende naar den kant van Teteringe , heeft insgelycks een
Kapel , waar in de H. Anna eertyts geviert wierdt. Hier by flaat 't Huys te

Ipelaer , mede een achterleen van het Leenhof van Breda , 't gene zeer oudt

en al genoemd is in den Brief , waar by Arnout van Loven en Eüfabet zyn
Wyf, Heer en Vrouwe van Breda , op St, Severyns dag 1280, aan die van
Breda fchencken alle de Landen , en Wilderden, gelegen tuffchen Emelenberg
en Ypelaer. Hier van zyn oock afkomftig de oude Heeren van Ypelaer , die

dat huys zeer lang bezeten hebben, en door ganfch Brabant zeer vermaart ge-

weeft zyn. De tegenwoordige bezitter is de Graaf van Fonfeca te Bruflel.

Onder Ginneken behooren nog eenige Achterleenen , van den Huyfe van
Breda verheven wordende , namentlyck Kbckelberg , Scboonendonck , Nieu-

ivenhuys^ enz. die alle hunne byzondere Leen en Chynsboecken hebben.

Bavel , tans met Ginneken, zoo in 't geeflelycke als in 't wereldlycke, ver-

eenigt, was voormaels een Heerlykheid op zich zelve. De Kerk, die zeer

oudt is , en een aanhangzel was der Moederkerk van Gilze , waar van ze

,

met de verdere Kerken , in 't jaar 1316, gefcheiden wierdt , is nog een aan-

zienelyck gebouw met een hoogen Toren, waar in de H. Maagd eertyts ge-

viert wierdt. Men hadt in dezelve twee Outaren door Pieter Lybrechts van
Ulvenhout indejaaren 1313. en 1342. gefticht.

Op de hoeve van tVueflenberg , onder 't gebiedt van Bavel , heeft Maria
van Loon , Weduwe van Jan , Graaf van NaiTau , met haaren zoon Engel-

brecht, in 't jaar 1476, gefticht een Kloofter van Reguliere Nonnen, volgen-

de den regel van den H. Auguftinus , en 't zelve met veele goederen en in-

komften begiftigt. Welk Kloofter naamaels verplaatft en gebouwd is te Boey-
meer, op den linker oever der Marke, onder de Hage, waar van hier naa on-

der het XI« Hoofcftuk breeder zal gehandelt worden.
De Rechtbanck van Ginneken en Bavel beftaat uyt eenen Schoutet, die te

gelyck Schoutet van Gilze is , en feven Schepenen , by dewelke , tot het be-

handelen der Gemeentens geltmiddelen gevoegt zyn tien Gezworens*

Gramaje
Antiquic,

Bredan.

cap, i8i
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VII. H o o F T S T U K.

Bffchyyv'ing der Heerlykheden Alphen, Baerle
é"/^ Chaam.

Piroivtn

n. I.

n. z,

Z« Ro-j

,

N.it.

March.
S. R. Imp.

1. 9. C. 4.

rroev:n

n. 9.

te Roy ,

ibiJein.

I.e R«y

,

Ibidem.

ALphen , ruim drie uuren ten Ziiidooften van Breda , op de grenfen der

Meyerj'-e van 's Hertogenbofch gelegen, is een zeer oude Dorp, 't gene

te tyde der Francken al in wezen is geweefl; immers vindt men , dat Engel-

brechtde Salifche Franck 'tzelve, in 't vyftiende jaar der regeering van Childe-

bert. Koning der Francken (712.), heeft gegeven aan den H. Willebrord,

die by zynen uyterften wil, gemaakt in den jaare 72Ö, dat wederom fchenckc

aan 't Kloofler van Epternaken. Naa verloop van eenige eeuwen heeft 't ge-

melde Kloofter het Dorp van Alphen , onder eenen jaarlykzen chyns , tot een

eeuwigdurend gebruyck overgegeven aan 't Konvent van Tongerlo , aan 'c

welke Lodewyk, Abt van Epternaken, te tyde van Wipert , derden Abt van
Tongerlo, die in 't jaar 1178- geftorven is, oock de Kerk van Alphen gefchon-

ken heeft, om die door hunne Afgezondenen te doen bedienen.

Naderhant is Alphen gekomen aan de Heeren van Breda ; want Godevaert

de II. Heer van Breda
,
geeft in den jaare 12 16. de hoeve van Nieulandt aan

't Kloofter van Tongerlo. En Arnout van Loven en Elifabet, Heer en Vrou-
we van Breda, fchencken aan 't zelve Kloofter, te tyde van Jan van Berlaer,

den dartienden Abt , zeftig buynderen in boffchen en Woeftynen
,
gelegen tuf-

fchen de hoeve van Nieulandt en 't bofch der Tempelieren.

Verfcheide jongere zoonen der Heeren van Breda hebben zich voormaals den

titel van Heeren -van Alphen aangematigt. Onder andere vindt men , op 't

jaar 1229, Gillis van Breda, Heer van Alphen, vermeit, welke naaliet Ifen-

trudis Vrouwe van Alphen, eerft gehuuwd met Gillis van Oudenaerde , en

naa deszelfs doodt met Godevaert van Wefemale. Vervolgens heeft Philips

van Liedekerke, zoon van Rafo van Gaveren, Heer van Liedekerke en Breda,

den naam gevoert van Heer van Ulvenhout en Alphen; doch, naa zyns broe-

ders affterven , Heer van Breda geworden zynde
,

gaf hy die Heerlykheden

over aan zynen jongften broeder Rafo , die zich daar naa mede heeft doen

noemen. Dees Heer Philips heeft, in 't jaer 1309 , aan den Abt en 't Kon-
vent vun Tongerlo , tot eene aelmifle, kwytgefcholden een Rent van een wa-
gen broods, die 't gemelde Kloofter, uyt hoofde van deszelfs Landen , aan

den Heer van Alphen , als hy verpligt was ter heirvaert op te trecken , fchul-

dich was uyt te reycken.
Boven dien vindt men, dat Heymericus, zoon van Jan Heer van Alphen,

in 't jaar 1370, op zyn goedt, gezegt de Brake
,

gelegen onder de Parochie

van Alphen , voor Schepenen van Boflchoven een rent verleyde van een veer-

tel rogs , ten behoeven van Willem ,
gezegt van Riel , welke gift Waltherus

Heer van Alphen , by zynen brief gegeven vyf dagen naa St. Severyns dag

1379, nader beveftigt heeft>

Deze
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Deze Heerlykheid is in 't jaar 1334, onder andere, door Jan Hertog van

Brabant, mede verpanc geweeft aan Rafo Heer van Liedekerke, doch, ge-

lyck hier boven breeder gemeltis, in denjaare 1342. weder overgegeven aan

Heer Willem van Duvenvoorde , die dezelve in handen gaf van Jan van Pola-

nen Heer van de Leek , en door wien dit Dorp naamaels weder aan 't Landt

van Breda gehecht is.

De Kerk is by deszelfs flichting aan den H. Willebrord toegewydt, enwierdt

bedient by eenen Afgezondenen uyt 't Kloofler van Tongerlo : tans wordt de

Godsdienft daar in verricht by een Predikant , ftaande onder 't Klaflis van

Breda.

Lyjle der Predikanten van Alphen.

i<553-

Johannes Dabei, Fertrocken naar

de Hage 1659.

1659.

Adrianus van Hagendyck, Fer-

trocken naar Chaam '
1 670.

1672.

Johannes Magerman , Geftorven 1702.

1703.

Gabriel van den Velde, Fertroc-

ken naar Etten 1705.

1705-

Theodorus Akkerfloot , Geftor-

ven 1711.

1712.

Sebaftianus Anemaet, Fertrocken

naar Ginneken 1 722.

1722.

Petrus Haak, GeJIorven

I73Ö-

Petrus Becude.

173Ö.

De Rechtbanck van Alphen is zaamgevoegt met die van Chaam , en beflaac

uyt een Schoutet , die te gelyck Schoutet van Baerle is , en zeven Schepenen

,

waar van 'er vier uyt Alphen en drie van Chaam genomen werden , doch yder
Dorp heeft zyne byzondere Finantie , tot welkers belliering jaarlyks aangeftelt

worden uyt Alphen fes Gezwoorens.
Alphen heeft niet weinig deel gehadt aan de ongelucken des tyds , want in

denjaare 1542. wierdt 't zelve door Méerten van Roffiim ganfch afgebrandt,

en in de volgende oorlogen heeft het door plondering, brantfchatting en ver-

woefting veel moeten lyden.

OnJer 't Regtsgebiedt van Alphen legt de Hoeve , de Braake genaamt , al-

waar voorheen Itont de Hofftadt der Tempelieren , namaels, naa derzelver

Vytroeying, bezeten by de Malteezer Ridders , die hier eene Commanderye
hadden, waar van nog heden de overblyfzels gezien worden, met éen Kapel,
ter eeren van St. Jan Baptifh geHicht. Aan deze Commanderye behooren nog
veele Landen en Thienden onder Alphen , Üoflerhoudt , Dongen en elders

gelegen , die tans alle by den Heer van Breda bezeten worden , en welke ze

door eenen byzonderen Rentmeefter laat beftieren. In 't begin dezer ceuiv

was deswegens verfchil gerezen tuOchen den Ridder de Fourneail , als zich

den titel toeeygenende van Commandeur der Braake, in den naam der Rid-
derorden van Malcha , en de Raaden der Domeynen by den Koning vari

Groot Brittannien naagelaten , welk verfchil by verdrag geflifl; is , op die voor-
waarde , dat de Heer van Breda aan de Ridderorden van Malta, ofwel, in

derzelver naam, aan den zoogenaamden Commandeur van de Braake zoude be-
talen een jaerlykfe rent van drie duyzent fes hondert fes en feflig gulden, elf

ftuyvers , agt penningen, 't gene heden noch achtervolgt wordt.

Aaa 3 B A E R-
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Baerle, een üür ten Zuidweflen van Alphen, en vier uuren ten Zuiden van
Breda gelegen, wordt 't aldereerft genoemt in den Stichtbrief van Thoor van
den jaare 992, by dewelcke Hilfondis, Gravin van Stryen 't zelve, met den
Outaar , door haar ter eeren van den H. Martelaar Remys geflicht , aan 't

Konvent van Thoor fchenckt.

Mirseus , in zyne byeenzameling der Fondatien , brengt een ouden brief

voor, van 't jaar 1026, waar by Eremboldus zyn aloudt vry goedt in Baerle

geeft aan de Abtdye van St. Pieter te Gent , alwaer de H. Amelberga begra-
ven legt.

Hildegond , Abtdis van Thoor, heeft in 't jaar 1261. 't recht der bege-

ving van de Kerk van Baerle aan 't Kapittel gefchonken , en aan den Paflor

dier Kerke jaerlyks vyftien ponden Lovens bezet.

De Abtdis van Thoor heeft hier mede ,
gelyk als te Gilze , een Rechtbanck

of Laathof. Tot dezen ouden Hove behooren alle de goederen gelegen te

Chaam, Alphen, Goirle, Welde, Merksplas , en binnen Baerle, Naffau en
Hertog , die in den zelven Hove chyns of Rogpacht geven. Dees Vierfchaar
beflaat insgelyks uyt een Meyer en zeven Schepenen of Laeten, waar van
'er vier moeten woonen te Baerle, een te Welde, een te Goirle en een te

Merksplas. Deze houden mede tweemaal 'sjaars hun Genecht te Baerle op
Dingsdag naa belooke Paeflchen, en daags naa St. Denys dag: zy trecken
geene Wedden of Jaergelden , dan worden op de gemelde Genechten , ten kof-

ten van de Abtdis en 't Kapittel , heerlyk onthaelt.

Baerle is in twee Regtsgebieden , tufTchen den Hertog van Brabant en den
Heeir van Breda , verdeelt , waar van Baerle Hertog behoort onder 't Kwar-
tier van Turnhout , en Baerle Najfau , zynde 't voornaamfte gedeelte

,

onder 't Landt van Breda.

De Kerk, geflicht ter eeren van St Remys, is een aanzienelyck gebouw
met een hoogen fchoonen toren, flaande op den grondt van Baerle Hertog, en
behoort deswegens aan de Roomfchgezinden. Naa het fluyten der Munfler-
fche Vrede' is alhier de eerfhe Hervormde Predikant geplaatfl , die zynen
dienfl verricht in de Kapel van St. Salvator.

t

Lyjle der Predikanten van Baerle.

jint. Bred.

Cip. ib.

1650.

Johannes Pool , Ferirocken naar de
Hage. 1653.

1653.

Abraham Santvoort , Vertrocken

naar Chaam. i(559.

' 1659.

Matthias Knaaps, Vertrocken naar

Terheyden. . ï6'j6.

16-^6.

Johannes van Vechelen , Gf/?örT(?« 1720»'

1722.

Jacobus Coets.

Niet verre van Baerle ten Wellen legt Looveren^ een zeer vermakelyck Ge-
hucht , alwaar een kafleel ftaat , '/ Huys te Bruheze genaamt , voorheen by
de Heeren uyt dat Geflacht gebouwd en bezeten, doch nu in eygendom toe-

behoorende aan den Heer HalTelaer.

Uylekoten , leggende omtrent een uur ten Weflen van Baerle, behoort me-
de onder deszelfs Regtsgebiedt , en heeft een Kapel voorheen aan den H. Ber-

nard toegewydt , dog nu mede bedient wordende by den Predikant van
Baerle.

Zondcrhagen heeft mede een Kapel , ter eeren van den H. Rumold geflicht.

In dit gehucht heeft Philips de Goede Hertog van Bourgondien en Brabant , in

'tjaari443-> aaaPirk van Haren, vyf-ea-twintigften Abt van Tongerlo , ver-

gunt,
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gunt, om fes Schepenqi of Laeten aan te ftqllen, dk humieEyec|itbanck aldaar

zouden houden om te erven en te onterven;-
''

-^^ ^ '^'^" ''• .-^

Cajlelre
,
gelegen op de uyterfte grenfen van 't Landt van Breda tegen 't

Graaffchap Hoogflraten, behoort mede onder Baerle, en heeft insgelyks een
°

Laetbanck ,
genaamt /^f/fw^f/ , toekomende aan den Graaf van Hoogflra-

ten , waar onder veele gronden van Erven dingplichtiGh zyn. Zoo wanneer
-'er over dezelve eenig gefchil ryfl, ftaat zulks ter belliffing van den Schoutet,

de Leenmannen en den Secretaris van Hoogflraten, voor dewelcke oock alle

veflingen , erfFehiffen enz. moeten verleden worden. Dees Banck ftrekt zich

oock verder uyt onder de Parochien van Minderhout en Meer in 't gemelde

Landt van Hoogflraten gelegen. ,-

•" _Baerle heeft den oorfprong gegeven aan een zeer oudt Geflacht, 't welcke

reeds in de dartiende eeuw bekent flaat. Onder andere vindt men , dat Hen»

drick van Baerle, in 't jaer 1243., mede ondertekent heeft den Brief, waar-

by Hildegond de Borne, Abtdis van Thoor, aan Godevaert den IV. , Heer
van Breda , een rent van vyf Keulfche Mareken , uytgaande op haar Hof te

•Baerle, verkogt.

De Rechtbanck van Baerle NafTau, beftaat uyt een Schoutet, die te ge-

lyck Schoutet van Alphen enChaam is, en zeven Schepenen, waarby gevoegt

zyn nog twaalf Commerzetters of Gezwoorens , aan welke 't beflel gelaten is

over alle zaken, de Geltmiddelen van dezen Dorpe betreffende.

C H A A M.

° Chaam, by de oude Schryvers Camhe en Cham gena^mt , is een der oudfïe

•[porpen van deze Landtflreek, en in de Salifche Wetten reeds bekent, als WenMii.

'een der Maelfleden of Plaatzen, alwaar de Francken, naa dat zy, in de vyf: ƒ'
^'^' ^^'

de eeuw naa de geboorte des Heylands, zich in deze Landen nedergezet had-

den , hunne vergaderingen hielden.

Deze Heerlykheid is altyt een gedeelte van 't Landt van Bre^a geweefl j

doch in 't jaar 1243. geeft Godevaert de IV., Heer van Breda, de Landtbou-

vving van Chaam , ten erffelycken rechte , aan Willem , brenger van den brie-

ve, gelyck hyhem noemt, op den lafh van jaerlyks aan den Heer van Breda, Kronyck

in den naam van Bede , te betalen twee fefleren Rogge , vier fefheren Garfl en ^''"' ^reddi

fes fchellingen Lovens , met verdere voorwaarde , dat Willem gehouden zou-

<de zyn ,
gelyck de andere Luyden van 't Landt van Breda , hem Godevaert en

zyne naakomelingen te helpen in krygstochten , als hy beoorlogt wierdt, of

zyne Dochter ten huwelyck befleede, of als zyn Perzoon in gevangenis ge-

houden wierdt.

Het blyckt niet , hoe lang dit Dorp van Willem en zyne naakomelingen in

Erfpacht is gehouden , immers by de Limietfcheyding en paaling tulTchen Rafo
van Gaveren en Gerard van Wefemale in' 't jaar 1290. gedaan, wordt het

nog onder de- Dorpen 's Lands van Breda niet opgenoémt. Echter is het ze-

ker , dat 't zelve in latere tyden den gemelden Lande is ingelyft, en te gelyck

met de andere Dorpen verheven geworden.

'

De Kerk, met een zwaren fleenen Toren voorzien, was voorma^s ter eeren

van den H. Antoni gewydt, en wierdt bedient door eenen' Afgezondenen uyt

de Abtdye van Tongérlo , welke alhier en te Alphen nog veele goederen be-

^,it: Doch naa de invoering" van den Hervormden Godsdienfl, wordt de dienft

daar in verricht door eenRredikant flaandé onder 't Klafïs van Breda.
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Lyjle der Predikanten van Chaam.

1043.
I

^^97-

Paulus Epifcopius, Fertrockennaar
\
Theodorus van Hagendyck, eerfi

's Gravemoer 1648

1649.

Theodorus Winkelmans , Fertroc-

ken naar Oofterhouc. 1658.

1659.

Abraham Santvoort , Gejïorven 1669.

1670.

Adrianus vanHagendyck , Gejlcr-

jldjunSl^ Gefiorven 1714-

1715.

Petrus Becude , Fertrocken mar
Alphen 1730^

173Ö.

Antonius Soutkafl , Fertrocken naar
Indien, I74i»

•ven

1743-

1703. Johannes Huyberts.

Onder deze Heerlykheid behoort Snyders Chaam , een Gehucht met een

Kapel ter eeren van de H geflicht , Avelke tans een aanhangzel van

de Kerk van Chaam is , en by eenen en den zelfden Predikant bedient wordt.

De Rechtbanck van Chaam maakt uyt een gedeelte van die van Alphen

,

doch de geltmiddelen van dit Dorp worden in 't byzonder befliert door fes Ge-
zwoorens.

VIII. HOOFTSTUK.
Befchryving der Heerl'ykheden ^undert «"«Rysbergen.

ZUndert, een vol Leen van Brabant, 't gene byzonder verheven wordt,
legt omtrent drie uuren ten Zuidweflen van Breda , aan de heirbaan naar

Antwerpen , en is een groote Heerlykheid , voor veeie eeuwen verfcheiden

in twee Regtsgebieden , welke door de Heeren van Breda , voor een gedeel-

te in pandfchap , en voor een gedeelte in eygendom bezeten worden.
Protvtn - Jan van Polanen , Heer van de Leek en Breda , verkreeg het eene gedeel-
n. so- te, in 't jaar 1387, van Johanna Hertogin van Brabant , mits aan haar ver-

ftreckende duyzent Francken , munte des Konings van Franckryck , waar
voor zy aan den zelven haare Heerlykheden van Groot en Klein Zundert, enz.

verpande. Uyt dien hoofde gaf Antoni , Hertog van Brabant , namaels in 't

jaar 1409 , aan Engelbrecht, Graaf van Naflau , de macht, om te Zundert
onder den Hertog Rechten en Rechtbancken aan te flellen.

Het

I
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Het andere gedeelte was van overlange tyden 't Erfgoedt van 't Riddcr-

ïnatig Huys van Schoonhoven, en niet, als zommigen -willen , van 't GeOachc

Van Coudenberg
,
gelylc zulks uyt den volgenden brief genoegzaam blyckt.

„ Cont fi allen luden , die defen brief fullen ficn oft horen leefen , dat ie Jan

,j van Coudenbergh noch Heer der heerlycheyt , noch patroon noch gifeer der

j, Kercken van Zundert en bin , noch noeyt in tiden voerleden en was , noch

„ myn ouders mede, maer die heerlycheyt ende die ghiften van der Kercken

„ van Zundert voorfcreven behoren Jane van ScoenhovenBorchgrave tot Dor-

„ mael toe, gelye als fy hem van Heeren Jane van Scoenhoven finen vader

„ bleven , Ende hy houdende es teenen gerechten leen van mynre liever Vrou-

„ wen van Brabant. In kenniflen der waerheyt fo heb ie Jan van Coudenber-

„ ge voorfcreven minen propren zegel aan defen brief gehangen. In 't jaer

„ ons Heeren dufent drie hondert tnegentich en twee op den feften dach van

„ Julio. (£« ivas bezegelt met een c/eju uythangend zegel in groenen ivajfche. )

Dit Huys van Schoonhoven is zeer oüdt en in de BrabantfcheGedenkboecken

zeer vermaart geweefl. Onder andere vindt men Jan van Schoonhoven Heer

van Zundert al opgenóemt onder de Edellieden van Brabant , welke de be-

ruchte Charter, in 't jaar 1372, te Kortenberg tekenden. In dien Stam is

deze Heerlykheid gebleven tot 't jaar 1460, wanneer Johanna , eenige over-

gebleve Erfdochter van Jan Van Schoonhoven, mee haaren man Willem van
der MarckjZoon desHeerenvan Arénberg, het Dorp en 't Goedt van Zundert

in wiiïeling overgaf aan Jan Graaf van NalTau en zyne gemalin Maria van Loon,

tegen 't Dorp, 'c Landt, en de Heerlykheid van Lumpmen by Thienen gelegen.

Weick Verdrag Karel Hertog van Bourgondien en Brabant, byzyneopene brie-

ven, gegeven den negenden van Sprockelmaandt 1470. nader bekrachtigt heefr.

Het onderfcheid dier twee Rechtsbedwangen , wordt noch heden in acht ge-

nomen, want over Zundert-Hertog wordt 't Recht bedient op den naam van
Meyei" en Leenmannen, enoverZundert-Naflau, van Schoutet en Schepenen.

Voorheen was over de paaling dezer twee byzondere Regtsgebieden veelmaels ver-

fchil gerezen, 't gene, in 't jaar 1551 , eyndelyk op de volgende wyze geflift is.

„ Op ten achtentwintichften dach der maent van Augufto a°. xv*^. een en

i, vyftich zoo hebben M"". Steven van den Berge Raedr, ende Rentm"". ende
Michiel Piggen Greffier van de Rekeningen mynen Geneden Heeren den
Princen van Oraengien &c. gereyft wefende tot Sunderc om hen te doen in-

formeren ende kennifTe te nemen aengaende de Gehuchten aldaer genaempt
onder den Hertoge . en waer defelve fcheydende fyn van de Gehuchten al-

daer genaemt onder NafTou, voir hen doen roepen de nagenoemde Officie-

ren , Wethouderen en eenige van den oudtllen Ingefetenen van den voorfz.

Dorpe van Zundert, die kennifle van der felver faecken hebben fouden mo-
gen , te weten, Jacoppen Jan Kerfliaens fone out omtrent 40. jaeren, Scoutet,

CornelifTen Gberyt Stoops fone out omtrent 70. jaren , Henricken Aert

Lodders fone out in de 70. jaren. Schepenen in der Lenigen van Rysbergen,
Anthonifen Laureys HoefFchaerts fone out omtrent 50. jaren , Man in de

bancke gen. onder den Hertoge te Zundert , AnthoniiTen Marfs out omtrent

50. jaren, Secretaris, Jooflen Joos fone out omtrent 40. jaren, Vorfler tot

Zundert , ende Wouteren Jan Wielmans fone out omtrent 80. jaren. Leen-

man onder mynen Gened. Heere den Prince van Oraengien, metten welc-

ken de twee CommiffarilTen myns. Gen. Heeren des Princen van Oraengien
voirfz. gegaen fyn ten plaetfen daer defelve gehuchten fcheydende fyn , fo

als henluyden dat by de voirgen: perfonen gewefen wert: Ende alfdoen en-

de oick dac-na wederom ten huyfe ende herberge van den voirgen- Joof-

fen Joos fone Vorfler gekeert wefende, ende aldaer perfoenlyck compare-
rende de perfonen boven genoempt, hebben by de voorfz. CommifTariffen

geinterrogeert ende gehoert wefende op ende aengaende der faken boven
gcmentioneert by den eede die fy luyden refpeclive tot honne Ofücien en
anderffins den voorfz. mynen Gen. Heere gedaen hebben , eendrachtelyck
getuygt, geaffirmeert ende verklaert, dat fy honnen Ouders, ende anderen
van oude tyden al tyt hebben hooren feggen, ende dat fvluyden binnen den
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„ tyde fy kenniffe ende verflant van faecken gehadt hebben , altyt gehouden

„ hebben ende houdende fyn, dat het huys van wylen Gerit Boons Weduwe
„ tot Zundert op ten hoeck van den Waterlaet is het uyterfle huys onder

„ den Hertoge , ende coompt aen de Langereeck gelegen onder Culenborch

,

„ tfelve huys comende metten voirften eynde aen sHeeren ftrate, flreckende

„ neffens defelve Langereeck, ende d'waterloopken daer neffens loopende ne-

„ derwaerts in de grote beke , genaemt de Wegereyfe, ende ilrefl voerts van

„ des voirfz. Gerit Boons huyfinge over de llrate , doir het ftraetken daer te-

,,
gens over liggende. Ende is thuys ftaende tegens over des voorfz. Gerit

,, Boons huyfinge aen de noortfyde van der felver llrate oick d'uyterfle huys

,, onder den Hertoge, ende de erven hggende over het ftraetken daer beneF-

„ fens hggende, loopende recht op na den Rootvenne, fyn gelegen onder

,, NalTou , behalven een huysken met een Schuere nu ter tyt toebehoirende

„ Peteren Maes Cornelis Ghys fone, ende van daer welbvaerts uut beneden

„ den Engelfchen dyck, tot op t'Blondeels wielken Hggende, op t' cleyn

„ beecxken, daer alrcnaefl v/oont Gelis Aerts aen d'een Tyde, ende Jan Buer-

„ ftedens aen d'ander zyde van den felven beecxken, beyde gelegen onder

,, NafTou, Ende gaet van daer de paelfceydinge voirts ooftwaerts op langs tfel-

„ ve beecxken na Stuvezande toe., tottcr voorfz. grooter beke toegen: de

„ Weeghreyfe. Ende niettegenftaende de paelfceydinge voorfz. gaet gelyc

„ boven gefcreven is , dat nochtans binnen de voorfz. palen onder den lierto-

„ ge gelegen zyn eenige huyfen ende diverfe gronden van erven , die van al-

„ len ouden tj'den behoirt hebben ende behoiren onder Naffou en Culenborch , en

„ dat van gelycken buyten de voirfz. palen onder de Heerlycheit van Breda

,, eenige huyfen, ende diverfe gronden van erven gelegen zyn behoirende on-

der den Hertoge , die te lang ibuden fyn alle alhier verklaert ende gefpecifi-

cëert te woorden , overmits de cleynheit van defelve parcheelen.

,, Verklarende en affirmerende voorts de Deponenten voorgen: dat aen-

gaende den goeden voorfz. gehouden worden diverfe Vierfcaren by diverfe

Officieren ende Wethouderen , te weten aengaende de ghene'die gelegen

fyn onder Naffou en Culenborch by Schoutet ende Scepenen , ende aengaen-
de de gene die gelegen fyn onder den Hertoge by Meyer ende Mannen , En-
de dat de goeden , die onder Naffou behoiren

,
geveft worden voor Scepe-

nen in der Eenigen van Ryfbergen , ende dat men in faicken van appel-

latien van de felve gaet te hoode aen de Hooftbanck van Breda, Ende dat

„ de goeden gelegen onder den Hertoge geveft worden voor Mannen tZunderc,

„ en dat men in faecken van Appellatien van defelve gaet te hoode tot Sant-

„ hoven.

„ De voirgen, Jacob Jan Kerftiaens fone Scoutet, Anthonis Mars Secreta-

ris, ende Jooft Joos fone Vorfter, verclaerden en affirmeerden noch by
honnen eede voirfz. , dat binnen den Dorpe ende Heerlycheit van Clein Sun-

dert gelegen fyn defe nabefcreven Hoeven oft Steden ende erven , te we-
ten de Hoeve oft Stede die Aert Peter Jan Rombouts fone, de Hoeve oft

Stede die Dirc Cornehs Roevers fone alias Teermans, de Stede die Wilborc
Peter Jan Rombouts fone, de Stede die Anthonis Stevens, de Stede die

Cornelis Cornelis fone Vervloei, die Stede die Cornelis Beatris, de Stede

die Heylvvich Buerftedens , de Stede die Jan Merceliflen , ende de Stede

die Dyrc Dyrch fone, die men noempt Broexkens, refpeflive in der tyt

befittende fyn , van alle dewelcke de huyfen met eenige parcheelen van den
erven daer toe behoirende, gelegen fyn en reforteren onder den Hertoge,

ende mede onder Culenborch ende Naffou.

„ Ende de voirgen. Cornelis Ghery t Stoops fone , ende Hendric Aert Lod-
ders fone verclaerden noch voorts by honnen eede voirfz. dat fy^ honnen
Ouders ende anderen van ouden tyden altyt hebben hooren feggen , dat

den Heere van Breda competeert de hooge Heerlycheyt op te Heyrbaen

,

fo wel onder Cuylenborch , als onder den Hertoge , ende dat defelve Heyr-
baen behoirt te wefen breetveertich voeten, Ende dat fyluyden altyt gefien

en geweten hebben , dat de Scoutet oft Vorfter by den Heere van Breda
geftelc, ende niet de Officieren onder den Hertoge of Cuylenborch , de
bruecken op te felve Heyrbaen gevallen uvtgericht heeft;
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„ Al aldus gedaen ten dage jare ende plaetfe voirfz. daer by ende over fyn

»»
geweefl als getiiygen Jan Back ende Willem Adriaen Heymericx fone , En-

„ de ick gcfworen Clerck der Stadt Breda ondergetekent , mette getuygen

voorfz. daer toe zunderling geroepen ende gebeden

,

( Ende was ondertekent )

C o R p u T.

De Kerk van Zundert is een aanzienelyk gebouw met een hoogen Torene
voorheen gefticht ter eeren van den H. Triido. Tans wordt de Godsdienfl

daar in verricht by een Predikant behoorende onder 't Klaflis van Breda.

Lyfle der Pred-ikanten van Zundert*

ilenricus Heinsbergius , Vertrocken

w«(ïr St. Annelandt 1642.

IÖ43-

Johannes Schulerus, Fertrocken

naar Princelandt 1 647.

165Ö.

Petrus Becude , Gefiorven 1 690^

1691.

Cornclius Zeylmans, Gefiorven 1J29'

1741.
1647.

SamuelPiflorius, Fertrockeh naar ! Johannes Wilhelmus Coets.

de Made 1655.J

Binnen deze Plaats flont voorheen nog een Gafthuys , 't welk aldaar gefticht

was by Heer Jan van Nederven en Margriet van Laar zyne huyfvrouw.

In voorige tyden was alhier een groote handel door de menigte van Wollelaken-

wevers en Leerbereyders , die weekelycks op de Markten der omleggende
Plaetzen flonden , als maendags te Rofendael , dingsdags te Breda , woensdags

te Hoogflraten en vrydags te Antwerpen. Doch in den jare 1584, geduurenr

de 't beleg van Antwerpen , ontflont te Zundert een groote brandt , waardoor
wel tweehondert huyfen in de afche gelegt wierden ; door welk ongeval die

neeringen teenemael verloopen zyn.

De Rechtbanck dezer Heerlykheid is vereenigt met die van Rysbergen , en
beftaat uyt eenen Schoutet en zeven Schepenen , waar van er altyt twee uyt

Rysbergen genomen worden. De andere vyf worden uyt Groot en Klein

Zundert gekofen , die oock , met nog twee anderen , te gelyck Mannen van
Leen zyn onder Zundert Hertog: Boven dien zyn 'er nog tien Gezworens

j

die telkens over de beladingen en verdere Geltzaecken dezer Heerlyckheid
moeten gehoort worden.

In deze Parochie hadt de Abt en het Konvent van St. Bavo te Gendt voor-

maels eene kleine Heerlyckheid van Renten en Hergeweyden , raamaels , in

't jaer 1523 , verkogt aan Hendrick Graef van Naflau, Heere van Breda. De-
ze Heerlyckheid voerde den naam van Zomheecke, en hadt infonderheid dit

volgende Recht. Over andere jaaren , s'avonds op St. Severyns dag , waren
de Leenmannen verpligt aldaer aan hunnen Heer te geven een eerlycke mael-

tyd van twaelf Perzoonen , te eten en te drincken gefoden ende gebraden
,
ge-

lyck te dien dage getydig zoude zyn. Ses mochten komen te paard en hunne
paarden beitelt hebben van hooy , ftrooy , enz. en over dag en nacht een loo-

pen haver. De andere fes komende te voet , mochten met hen brengen jaagen-

de honden en vliegende vogelen, welcke infgelycks moeften verzorgt worden,
den honden broots, en den vogelen aas genoeg: De fes komende te paard
moeflen noch hebben over den maeltyd fes kwarten wyns, en drie tot hunnen
flaepdranck Een diergelycke maeltyd wierdt den volgenden dag tegen den
avondt weder bereydt , wanneer de gemelde twaalf Perzoonen van Rysbergen
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te Zundertte rug kwamen, In het Bofch op de geweze Hoeve van deuHeei',
was voorheen nog te zien de plaats, alwaer de Burgt van Zombeecke eercycs

geftaen hadt.

Niet verre van Zundert, omtrent de Weerreys, legt het Huys te Lacr, a:--

ders V Hof genaemt, wel eer, gelyck verhaelt wordt, de Woonplaets dt-r

Heeren van Breda , voornamentlyck te tyde , als de Deenen of Normannen den
Burgt aldaer inhielden. Dit Huys heeft den naam gegeven aan een vermaert
Gellacht , 't gene menigwerf in de oude Brieven voorkomt: Zelf vindt men
dat Hilfondis Gravin van Stryen, in den Stichtbrief van Thoor, byhaar gege-
ven in 't jaar 992, G: de Zundert haaren Kaftelein noemt. Naderhandt is het

lang bezeten geweefl by de Adelyke Geflachten van Wyngaerden en Neder-^

ven. Tegenwoordig behoort het in eygendom aan de Weduwe en Erfgename
van den Heer Arnout Otto, Overllen van een Bende Ruyteren in dienft der

Algemeene Staten, die 't zelve, voor eenige jaaren , merkelycii verbetert, en
met veele aangename tuynen en beplantingen verciert heeft.

Aan deze Heerlyckheid paalt mede het Dorp Wemhout, 't welk een hoo-

ge Heerlyckheid is op zich zelf. In den jaare 1453, was er Heer van ce
Graef van Oollervant, en in 't jaar 1487, de Heer van Kuylenburg. Jn late-

re tyden is het veele jaaren bezeten geweefl door 't Geflacht der Aerflens, van
dewelcke het, in 't laatfl der voorlede eeuw, door koop gekomen is aan Wil-
lem den III. Koning van Groot Brittannien. Wernhout is een Opper-ofHooft-
leen van^ het Leenhof van Brabant , waar onder veele Leenen , en zelf eenige

Achterleenen behooren , die daar van afhangen : Deze Agterleenen hebben
hunne byzondere Leenhoven, voor dewelke men niet alleen de onderhorige

Leenen verheft , maer oock verbinteniflen en uytwinningen doet. De gemel-
de Heerlyckheid, hoewel omtrent de Verpondingen en andere Laften met
Zundert vereenigt, heeft echter zyn eygen Rechtbanck, beftaande uyt een
Schoutet en zeven Schepenen, die hoog, laag, en middelbaer Rechtsgebiedt

oeiFenen , en die te gelyck Meyer en Leenmannen zyn; van welckers vonnif-

fen men voormaels beriep aan de Mannen van Leen 's Lands van Mechelen

,

naamaels aan de Hooftbanck van Santhoven , doch nu aan die van Breda

;

Wordende echter de Coflumen van Santhoven aldaer , zoo wel als te Zundert
onderden Hertog, heden nog achtervolgt. Van Lyfflraffelycke zaecken, in

deze Rechtbanck gewezen , valt geen beroep nog hervorming.

Omtrent een vierendeel uurs ten Noordweften van Zundert legt Klein Zun-
dert , een Parochie op zich zelve , en voorheen behoort hebbende aan 't Kloof-

ter van Epternaken. Naderhant is ze door Arnout van Loven , Heer van Bre-

da, gefchoncken aan den Abt van Tongerlo, die met het Konvent aldaer nog
veele goederen bezit. De Abt van St. Bavo te Gendt hadt in voorige tyden
daar op wel eenig recht voorgewent, doch , in 't jaar 1265, heeft hy daar

van , ten behoeven van 't Kloofter van Tongerlo , afgeftaen.

De Kerck, die nog in wezen is, en een fraeyen Toren heeft , was eertyts aan
den H. Willebrord toegewyd , doch is tans buj^ten eenig Geeftelyck gebruyck.

Rysbergen.

Cramnye
jintiq.

Sred.

Cap. 2.

A.Wuh-
mans Brab,

Mar. 1. 1,

CÓI.

Ten Zuidweften van Breda , tuiTchen de Hage en Zundert , op beyde de
oevers der rivier de Aa of Weerreys , is gelegen de Heerlyckheid Rysbergen

,

waar van men zegt dat de H. Bavo eertyts Heer zoude geweefl zyn. In 't

vervolg van tyd is ze bezeten geweefl door den Abt en de Geeflelycken van
St. Bavo te Gendt : Immers vindt men , dat Keizer Otto de I, in 't jaar ^63,
de bezittingen dier Abtdye bevefligende, daar onder voornamentlyck opnoemt
het Dorp Rysbergen , gelegen op de rivier de Aa , met den Molen , enz.

Naderhant , omtrent de twaelfde eeuw , behoorde ze aan Bernerus de Rifeber-
gen, die, in den jaare 1158 , verfcheide goederen onder EfTchen en Kalmt-
hout gelegen , aan 't Konvent van Tongerlo heeft gefchoncken , welke gift

Godevaert , Hertog van Lothryck en Brabant , by zyne opene brieven gegeven
te Loven in 't jaar 11 79, nader bevefligt heeft. Zommigen willen, dat dees
Bernerus uyt het Huys van Brabant afkomftig, en een zoon zoude geweefl
zyn van Arnulfus, toegenaemt de Brabander.

Hoe
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Hoe lang Rysbergen in dat Geilacht gebleven is kan men , by gebreck van
behoorlycke aantecAening, niec melden. Echter is het zeker, dat die Heer-
lyckheid namaels gekomen is aen den Heer van Breda ; hoev/el de gemelde
Abt en 't Konvent van St. Bavo daer in noch behielden eenige heerlycke Rech-
ten, beffcaende in Renten , Chynfen , de Jacht, enz. welke ze eyndelyck, op
den negen en twintigden van Slachtmaandt 1523, aan Hendrick Graef vanNaf-
fau, Heer van Breda, overgaven in mangeling tegen een erflycke Rent van
drie ponden groot Brabants , die de gemelde Graef hen bezette op de Halle

van Dieft, genaemt de Colve, ftacnde binnen de Stadt Antwerpen; en onder
voorwaerde dat aan den Abt zoude blyven het Recht , om de Paflorye en Vi-
karyen te begeven. Deze Overeenkomfl is , in alle deszelfs deelen, door

Keyzer Karel den V. in "t zelfde jaar bekragtigt,

Rysbergen is een vermakelyck Dorp , bewoont by veele Kooplieden , die

een grooten handel op Brabant dryven. In 't jaar 1572. wierdt het door de

Spaanfchen t'eenemaal in de alTchegelegt, doch namacJs door de inwoonders we-
der herbouwt.

De Kerck, ter eeren van den H. Bavo gefticht, doch nu meerendeels ver-

vallen, was eertyts een Prooftdye van de Abtdye van St. Bavo ce Gendt, en
is in 't vervolg met een Perfoonfchap en twee Vikaryen voorzien. Naa het in-

voeren van den Hervormden Godsdienfl; wierdt ze bedient by een Predikant

behoorende tot het Klaflis van Breda , die aldaer den dienft verricht heeft tot

het jaar 1675 , wanneer die Kerck mee die van Zundert vereenigt is.

Lyjle der Predikanten van Rysbergen.

Ie Roy,
Nc^t. Mar.
S. R. Jm;>.

1.9.C.H,

Johannes Zas,

Weftmaes

1648.

Fcrtrocken naer

1648.

1650.

Jofue de la Cave , S. S. Th. D^
Gejïorven 1661

16Ö3.

Corneliusvan Bergen, Fertrocken

naer Maellricht ^^IZ-

1674.

TheodorusSantvoort, Fertrocken

naer Ginneken 1075.

De Rechtbanck dezer Heerlyckheid is wel
,

gelyck hier voor gemeld is

,

vereenigt met die van Zundert, doch omtrent de Geltmiddelen heeft dit Dorp
zyn eygen beftel , ten welken eynde alhier jaarlyks door den Heer aangeilelt

worden tien Gezworens-

Onder Rysbergen behooren Tichelt , een Achterleen van het Leenhoof van
Breda, 't gene zyn byzonder Leenhof heeft, en Kaerfchot , aUvaer, zedert lan-

ge jaaren , een Watermolen op de Aa of Weerreys heeft geflaen, welcke Ar-
nout van Loven, Heer van Breda, in 't jaar 1279 , te leen uytgaf, waer van
de twee volgende Brieven nog voor handen zyn,

„ Ie Arnoud van Lov-ene, Heer van Breda, en ie Yfabiaulzyn Wyf, Vrou-
we van Breda , makent cont allen den ghenen die defe lettren felen fien en
hoeren, dat wi hebben ghegheven Heinreeke die men feit den Langhen,onfen
knape , onfe hoeve te Karlefchot , ende die Molen en al dat daer toe behoert

in al diere manieren dat wi ende onfe Voerfeten dien Heeren waren van
Breda hebben ghehouden, ende die Vefghere, ende fefle fefleren Corens die

ons Jacob van Tighelt fchuldich is jaerlich, Ende al dit hebben wi hem ende
finen hoerc ghegheven te houdene van ons ende van onfen hoere te leene,

Endeby die dat wi willen dat dit vafte fi ende geflade, fo hebben wi defe let-

tren befeghelt met onfen feghelen , Hier over waren Myn Har Franke van
Wefemale, IMyn Har Giüs van Bufinghen Ridderen, Gilis van Breda, Ghe-
raert van Tighelt, Coele van der Dilft, Willem fyn broeder, Willem van
den I loegenhus , Willem Zyrichfoens , ende Hughe Lat. Dit was ghedaen
in 't jaar van der incarnacien ons Heeren dufentech twe hondert feventich

ende neghene es Manendachs in die ChincfTen daghe.

B b b 3 « Jhan
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„ Jhan bi der graden ons Heren Hertog van Lothryck , van Brabant en van
Lemborgh , doen cont hen allen die dele lettre felen fien en hoeren lefen

,

dat is comen vore ons en voer onfe Mannen van leene die hier na fyn befcre-

ven , Her Heinrec gheheten van den Mortiere , Priellere , en heeft ons opge-
dragen in onfe hant overmits die maninge van ons en den Wii-dom van
onfen Mannen van leene, die hier nae genoemt fyn, alfelke goeden alfe

hier na fyn befcreven, die hi van ons piach te houdene in rechten leene,

dats te wetene , In den eerllen een hoeve alfo groot en allo cleine alfe hi hem ae n-

quam en verllarf van Beatrifen Scavardume fynre Moeder en gelegen es

te Tighelt in die prochie van Rysberghe , met allen haren toebehoerten

,

Item half die Molen te Karlfchot met allen haren rechten en toebehoerten,

ende viffcherien die der voerfeider Molen toebehoerdt, Item vyfF fiftere ou-

der roggheendegherftejaerlics,enalle die mannen en alle de rechte die daer toe

behoeren, leggende te Karlfchot, Ejideden ceyns te Tighelt in die prochie

van Rysberghe met allen fmen toebehoerten ende met allen dien manieren,
dattene Heinrec die Langhe voermaels te houdene plach , te Heeren Willems
behoef van Duvenvoord Heren van Oefherhout ons liefs ridders ende mans
die aldaer tegenwerdegh was, ende warp ende verteech aen alle de voer--

feide goede ende onderwes hem gelyc dat recht wysde met finen vrien

wille fonder enich recht daer in te behoudene in negheenre manieren.

Ende alle defe voerfeide dinghe wel en na recht ghedaeh met maninghen en

met wysdoeme ghelyc dat voerfeid es; negheenen poente van rechten daer

in achtergelaten. Soe ghaven wi den voerfeiden Heren Willeme alle de
voerfeide goede gelyc datfe voergenoemt fyn , ende finen oer ende naco-

melingen erfeleke en emmermeer in rechten leene , van den weicken goeden
hi ons manfcap dede, gelyc dat hi fchuldich was te doene , ende wi
ontfinghenne daer af in onfen hulden ende manfcape. In orconfcape van
welken dingen wi hebben den voerfeiden Heren Willeme ghegheven defe

lettren befeghelt met onfen fegele, hier over waren onfe Man van leene,

dats tewetene Her Louys van Crayenhem , Her Adaemvan Helleke , Her
Herman van Os , ridderen , Jhan Rikier van Mechlene ende Diederec die

Loefe van BrueÏÏelle , dewelcke hebben hare feghele gehangen ane defe lettren

met den onfen feghelen , In kinniffen van allen den voerfeiden dingen. Dit

was ghedaen ende gegheveu te BruelTele des donredaegs naer Sinte Peters-

dach in Sporkille in den jare ons Heren dufentegh ccc. feffe ende dertigh

Bi den Hertoge en bi finen Raad.
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IX. HOOFTSTUK.
Befchryv'mg der Vryheld Rosendael en Heerlykhe'id

N I s P E N.

ROfendael , zoo veel gezegt als het Dal der Rooien , is een zesj- aanziene-

lyck Vleck met hoog , laag , en middelbaar Regtsbedvvang , 't welck in

grootheid, macht, en gebouwen voor weynige middelbare Steden behoeft te

wyc-
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w^'cken, en fhreckt zich Weflwaarts uyt tegen de grenfcn van.'t .MarJcgraaf-

fchap van Bergen op Zoom, van welke Sradc hec drie uuren, ^a van Ereda

vyf uuren gelegen is. . -

Deze Vryheid is van aloude tyden geweefl: een gedeelte van- 'c Landt van
Breda , en is oock door de Heeren van Breda bezeten toe Godevaart den IV ,

Pro:-jtn.

ia wiens tyd men vindt, dat Arnoiit van Gaasbeke, die deszelfs dochter ten "• '^•

huvvelyck hadt , zich in 't jaar 1260. heeft gefchreyen wettig Momboir en
Heer van den Lande van Breda , als daar in hebbende , uyt hoofde Vi^n zynq
gemalin, Kaifdonck, Hulsdpnck, Langdonck en Rofendael.

Rafo van Gaveren, Heer van Liedekerke en Brqda,"by Adewyne, doch-

ter van Heer Willem van Scryen , zyne tweede iiuysvrouwe , onder andere

kinderen verwekt hebbende eene dochter met nam,e Geertruid , welke trouw-

de met Klaas van Rymerswale, Ridder, Heer van Lodyck , bewees aaniiaar,

met bewilliging van Rafo van Gaveren , Heer van Boelaer, zynen oudften

zoon, in 't jaar 1290, onder meer andere goederen de erifelykheid en 't in-

komen van Rofendael , met de middele en iaage Heerlykheid van dien , het

hooge Regtsgebiedt aan zich behoudende. Uyt dit huwelyck zyn voortge-

fproten de Heeren van Lodyck in Zeelandt , die oock vervolgens Heeren van
Rofendael zyn geweeft, tot den jaare fjoi , wanneer Klaas van Rymerswale,
Ridder, Heer van Lodyck, zyne Heerlyckheid van Rofendael en Nifpen , op. ^^^'L'
den eerflen van Grasmaandt , verkogt ^tan Engelbrecht Graef van Naflau, s.R.imp'.
Heer van Breda, door wien dezelve Vv-eder aan 't Landt van Breda ge- 19.0,17.

hecht is.

De voorgenoemde Heeren hadden , niet verre van' deze Vryheid , aan den
Noorden kant van den v;/eg naar Nifpen , een omwatert Huys , voorheen 't

tluyi te hofeiiiiacl , doch nu gemeenlyck 7 Lccnguedt genaemt , verheven
wordende van 't Leenhof van Breda, 't gene, tans meerendeels gelloopt, door
de eerde Heeren van dat Geflacht gebouwd , en by derzelver opvolgers , zelf

naa de bovengemelde verkoping , is bezeten geweeft. Het zelve behoort tans

nog aan de Erfgenamen van Jonk"" Nicolaes Roccox , Heer van Heetvelde.
Boven dien bezit de Markgraef van Efpinay , als Heer en Baron van Bois-

grout, Lodyck en Rymerswael, uyt dien hoofde, alhier de helft der Molens,
mitsgaders een groot getal Weylanden, ^t Iaage Fro^we A/«if genaemt , wel-
ke goederen insgelyks van 't gemelde Huys afgekomen zyn, en van den Heer
van Breda xe leen gehouden worden.
Deze Vryheid is begiftigt met veele voorrechten. Gerard van Raflegem ,

Heer van Lens en Breda, heeft aan dezelve, op St. Bavos dag 1321, gegeven
den vrydom vgn Acchyns. Engelbrecht Graef van Naflau vergunde haar,

in 't jaar 1502, boven de gewoonlycke Jaermarkt , een maendagfe Weeck-
marckt. Boven dien heeft Jan , Graef van Naflliu , by opene brieven, gegeven
den twee en twintigften van Zomermaandt 1451 , die van Rofendael vry ver-

klaart van alle Hofdienilen welcke de verdere Dorpen van 't Landt van Breda
aan hunnen Heer van ouds verfchuldigt zyn. Alle welcke Voorrechten Wil-
lem de I, Prins van Oranjen, Heer van Breda , in 't jaar ijöi, naader heeft

beveftigt , en daerenboven, in 't jaar 1578 , aan hen vergunt, dat zy eene be-

lafting zouden mogen leggen op alle vreemde inkomende Bieren.

De Inwoouderen van' Rofendael van tyd te tj'^d in me-nigte en macht toene-

mende, befloten, tot voortzetting van hunnen Koophandel, een Vaart te gra-

ven, waar langs zy hunne goederen te water naer Hollandc , Zeelandt, en el-

ders zouden konnen vervoeren. Dienvolgens begon men, in 't jaar 1451, de
Vliet of Beeck van Rofendael te delven, waer door de Koophandel aldaer vee-

le jaaren gebloc^/t heeft, doch nu, by gebreck van water , zeer begint te ver-

vallen. Dees Vliet kwam voormaels uyt in 't Diep van den Appelaer , tegen

over de Stelle van den Fynaert , doch loopt nu langs den Dj'^ck van Kruys-
landt , Noordwaarts in 't Volckerack.

Rofendael heeft mede geen klein deel gehadt aan de ongekicken des tyds: cramayi,

want in 't jaar 1572. verbrande de Kerck met de Marckt, en alle de huyfen, ^ntiq

tot aan de Haven. In den jaare 1590. wierdt de Kerck wederom door het ^'^'^ '^ '5>>

Spaanfch Krygsvolck aangeftoken en verbrant. En ten derdemael is ze nog-

maels , op óen agt en twintigften van Zomermaandt 1600, door 4e ylamme
ver-
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Proevin

n. 17.

Gratnaye

Sred. cap.

2Z.

verteert. Waer op , in 't jaer 1603 ,- een hevige Peftziekte volgde, door wdc^
ke veele honderden menfchen wierden weggeruckt.

De Kerck van Rofendael is eerfl: gebouwd in 't jaar 1268 , wanneer die
met toellemming van Arnout, Heer van Gaesbeke, tot eene Parochiekerck
wierdc opgerecht. Voormaels was hier alleen een Kapel , welcke wierdt be-
dient door eenen Afgezondenen van den Parochiaen van Nifpen , waar van ze
«en aanhangzel was. Deze Kapel was ter eeren van de H. Maagd Maria ge-
flicht , en ftont ter begeving van den Abt en 't Kapittel van Tongerlo , van
welcke de Parochiaen van Nifpen mede afhing. Uyt dien hoofde bezitten de
gemelde Abt en het Kapittel aldaer nog veele goederen.

In de gemelde Kerck , die door de voorverhaelde ongelucken nog eenigzints

vervallen legt, wordt zedert de invoering van de Hervormde Leer, deGods-
dienft verricht by een Predikant behoorende tot het Klaflis van Breda.

Lyjle der Predikanten van Rosendael.

1638^

Henricus Mispelblom , Gejlorven i6f3.

1653.

Johannes Schulerus, Ferlrocken

mar Breda 165Ö.

1658.

Johannes Pool, Gejiorven

1679.

1679.

1694.

Arnoldus Henricus Sagius, Fer-

trocken naar Geertruidenberg 1702.

1704.

Johannes Cuylenburg, Gejiorven i-jzi.

1723.

IfaacFaeflè, Geftorven ^Ti9'

174a.

Henricus van Effen , Gejiorven 1693. Samuel Frangois de Moraas.

Binnen deze Plaats is van oude tyden nog een Gaflhuys geflicht geweeft , 'c

gene merckelyck vergroot en verbetert is door Arnout van der Nefte, Niklaas

Hendrickfz., en Jan Bufe, die 't zelve gefchickt hebben tot een verblyfplaets

voor arme Reyzigers , welcke Fondatie by Jan van Polanen , Heer van de
Leek en Breda, in 't jaar 1363, en by den Bilfchop van Luyck, op den twee
en twintigften van Slachtmaandt 1380, nader beveiligt is.

Rofendael is voorzien van een aanzienelyck Raadhuys , ftaande aan de Ooft-

zyde van de Marckt aldaar, 't gene in den jaare 1730, zeer verbetert is. Daar
in wordt 't Recht bedient by eenen Schoutet en zeven Schepenen , die hoog ,

laag en middelbaar Regtsgebiedt hebben. Boven dien zyn 'er nog tien Ge-
meentsluyden, ofGezworens , die over 't behandelen der Vryheidspenningen
en belaflingen telkens moeten gehoort worden.

De Gehuchten van Haynck, yinckebroecky Vroenhout , Boeyinck en Waesherg

zyn gelegen onder 't gebiedt van Rofendael , doch hebben hunne Parochie te

Woude in 't Markgraeffchap van Bergen op Zoom. Hier over is veelmaels

gefchil ontftaan, 't gene eyndelyck, door 't volgende verdrag, in 't jaar 1485,
beflift is.

„ Wy Michiel Denis fone , Cornelis Jacobfen , Rombout van Nifpen , Maef-

,, fen , ende Jacob Jan LienfTen , Schepenen ons liefFs Heeren van Naffau tot

„ Rofendael, Ende wy Jan Jacobs , Harman Spronck , Anthonis Jooflen ende

Jan Willemflen, Schepen, ons liefFs Heeren van Bergen tot Wouw, ken-
nen ende maecken condt allen den gene die defe ons tegenwoordige letteren

fullen fien oft hooren lefen, dat om alle beters wille, ende om eendracht: en-

de minne te onderhouden, fyn tot meer ftonden vergadert geweeft de on-

derfaten ons liefFs Heeren van Nafliu gefeten onder de Parochie van Wouw,
te weten Haynck, Vinckebroeck , Vroenhoudt , Boeyinck en Waesberch

„ ter

j>

»»
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ter eenre j cnde de onderfaten vaa de Parochie van Wouw gcfcten onder

onfen lieven Heeren van Bergen ter andere fyden, op hunne;n hoeck aldaer

fy dachvaerden met malcanderen gehouden hebben, tn fyu ter llocae over--

eomen, da: die onderfaten gefetca onder de Parochie en de Vierlchare

van Wouw niet en fiiUen mogen houden , liechten noch arrefteren de
voorfz. Onderfaten van Haynck , Vinckebrocck , Vroenhout , Boeyinck
ende Waesberch noch heure goederen mogen bellel.'en, bellaen, beiallen

noch becainmeren , noch doen bellelien , bellaen, belaften noch becom-
meren van eenige gebreken oft fchulden die {y ot: eenige van hen eyilchen-

de föuden mogen lyn. Defgelycx en fuJlen de voorfz. Oiid^^rfatea ons hefl's

Heeren van NafTau van Haynck, Vinckebroeck, Vroenhoudt, Boeyinck

ende Waesberch niet mogen hechten , houden , noch arrefteren den ' C;n-

derfaren ons Üeffs Heeren van Bergen van de Parocliie ende Vierlchaere

van Wouw noch heure goederen mogen befteüen , beflaen , belaflen noch

becommeren, noch doen befrcHen, beliiflen, bellaen noch becommeren,
maer Tuilen de voorfz. Onderfaten ten beyden fyden van heuren gebreken

oft fchulden fy ende heure nacomeüngen tot eeuwigen dagen d'een den an-

deren m.ogen foecken ende volgen te rechte ter plaecfe ende ter Vierfcha-

re daer fy onder gefetea fyn , ende mitsdefen foo hebben de voorfz. On-
derfaten ons lieffs Heeren van NafTau onder de voorn. Parochie van Wouw
gefeten mede gelooft te contribueren ende te geldene in alle fchoten ende

laften nu ende tot eeuwigen dagen van de Kerck ofc Thoren van Wouw
„ voorfz. ende in alles daer aen cleven mach. Behoudelycken de voorn.

„ Heeren beyde heuren goede Recht, fonder te prejudiciëren oft te hinde-

„ ren 't confent by denfelve Heeren in defen gegeven. In kenniiïe der

„ Waerheyt, foo hebben wy Schepenen voorfz. by confent van onfen Hee-

„ ren ende oock verfoecken van de voorfz. Onderfaten ter beyder fyden on-

,, fe ende onfer mede Schepenen gemeyne Segelen hier aen gehangen ende

„ defen Brieff befegelt. Gedaen in 't Jaer ons Heeren duyfent vierhondert

„ vyff en tachtentich, drye dagen in Novembri. Ende naas befegelt met twee

„ Stgekn van groenen ivajfche uythangende in dubbele (leste.

Daerentegen heeft 't Dorp Segge, gelegen in 't Markgraeffchap van Bergen

op Zoom , zyne Parochie te Rofendael.

Onder 't Regtsgebiedt van Rofendael , zyn nog twee Achterieenen van het

Huys van Breda, te weten Langdomk en Borttldonck, die hunne byzondere

Leenhoven hebben.
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N I S P E N.

IVichtnais

''^rab. Maf.
1. 1 C. 6r.

Nifpen, eertytsNifipa gcnoemt, is een zeer oudt Dorp , 't gene aan'teyn-

de van 't Landt van Breda, op de grenfen van 't Markgraeffchap van Bergen

op Zoom, en omtrent vier uuren van Antu^erpen, gelegen is. JHet zelve be-

hoort tans onder 't Regtsgebied van Rofendael, waer mede het in 't wereldly-

ke te zamengevoegt is.

Deze Hcerlykheid was, onder andere, mede door Johanna Hertogin van
Brabant, in 't jaar 1387, aan Jan van Polanen Heer van de Leek en Breda,

voor duyfent Francken verpant.

Arnout van Loven en zyne Gemalin Elifabet , Heer en Vrouwe van Breda

,

geven in 't jaar 1269, alle de nieuwe Thiendente Nifpen aan 't Konvent van
Tongerlo. Men vindt nog, dat door Hendrik, BifTchop van Luyck, aan 't

gemelde Konvent , alhier verfcheyde goederen , met de begeving der Kerk

,

in 't jaar 1157, toegewezen zyn , in bevefliging der gifte voorheen door Ar-
nulfus, toegenaemt de Brabander, aan de Kerk van Tongerlo gedaen.

De Kerk is feer oude , en gefticht ter eeren van de H. Maagd Maria.
Dezelve wierdt voormaals by die van Tongerlo bedient. In vorige tyden leno-iNot.

hadt de Parochiaan van Nifpen de begeving der Kerke van Rofendael en Man'h.s.R.

Kalmthout, die in 't geefhelycke van de Kerk van Nifpen afhingen , en wier-

den gewoonlyk by den Abt van Tongerlo twee of drie Kanunnicken afgezon-

den , die de gemelde Kerken , zonder eenige voorgaande toeftemming van
• C c c den

Proiven
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den Aertsdiaken van Luyck, bedienden, gelyck uyt den brief door den Kardi-

rael Reinaldus S. Hadriani, als Aertsdiaken van Luyck , in 't jaar 1308- gege-

ven, genoegzaem aftenemen is.

Naa de Munfterfche Vrede, is alhier, gelyck in de andere Plaetzen dezer

Landllreeck, een Predikant aangeftelt, behoorende onder 't Klaffis van Breda.

Lyjle der Predikanten van Nispen.

1648.

Angehis van Aken , Tertrockenmer
de Nieuwe Tonge 1653.

1654.

Petrus Becude-, Vertrocketi naer

Zundert 1 656.

1658.

David Lofecatius , Gf/?örw» iö8(5.

1687-

Samuel van der Hagen, Gf/erw» 1720.

1722.

Zacheus de Jongh , Gf/örwa 1742.

^&-:i
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X. HOOFT.
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X. HOOFTSTUK.
Befchryv'mg der Fryheid E t t e n , mitsgaders der Heerlyk*

heden Lêür en Sprundel.

ETten, een zeer oude Dorp , in ck Salifche Wetten reeds bekent, alwaar

het als een der Maelfteden of Vergaderplaetzen der Francken , omtrent

de vyfde eeuw, al opgenoemt wordt, is een groot en volckryck Vleck, om-
trent twee uuren ten Weften van Breda gelegen. Het voert den naam van
Fryheid, hoewel geen hoog Gericht hebbende, en behoorde van alle oude ry-

den aan 't Landt van Breda , waaronder het oock by de verdeelmg tuflchen de

Heeren van Breda en Bergen, in 't jaar 1290, gedaen, mede getelt wordt.

Naderhant is Etten gevveeft 't Erfdeel van het oude Geflacht van den Houte
of Uutenhoute, waarin het veelejaaren geweeft is, gelyck uyt 't volgende

Geflachtregifler kan gezien worden.

(Jan, Ridder, was
met Hertog fFen-

yan van den Houte Uelin in den flag te

of Uutenhoute, Rid- ( Baeswylre,

der,getrouwtmet 1

Kiitrïne van Brecht^ < Jart.

fterft den 4. van '

Wiedemaandt
1360.

Godevaert.

Hendrick.

'^(ï«,Heer van£/-
ten, getrouwtmet
Katrine

flichte 't Gafthuys
te Etten, flerft zon*'

der oir.

Katrine getrouwt,

< I . met IVouter van
'der Meer, 2. vact (fjendrick Steen-
\N. Stetnvjech. <

Ximech.

WtadtVm
de Ltgt

Sali4a.

Peter.

Doch in 't jaar 1450, wierdt deze Heerlyckheid, door Hendrick Steen-

wech , aan Jan Graaf van Naffau , op den felden van Wynmaandt , verkogC

onder voorwaerde , dat Jan van den Houte zyn Oom zoude behouden het

recht om de Kapellanie en het Gafthuys aldaer te begeven.

Het gemelde oudt Ridderlyck geflacht heeft hunne Woonplaats mede te

Etten gehadt op 't flot door hen aldaer gefticht , 't geene defwegen nog het

Kafteel van den Houte genoemt wordt. Het zelve is door den tegenwoordi-

gen bezitter Kornelis Cornkoper , Schoutet van Etten, voor weynigejaaren we-
der prachtig opgebouwd.
Arnout van Loven en Elifabet zyne huyfvrouw , Heer en Vrouwe van Bre-

da, verkopen, in 't jaar 1277. de geheele Thiende van Etten aan Guda Abt-

dis van Thoor , welcke tans nog by de Abtdis en 't Koavent van Thoor be-

meten wordt.

Cce 2 Pe

Proev/n

n. 21.
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De Kerck is gefticht ter eeren van de H. Maagd Maria , en was voormaels

een Aenhangzel van de Moederkerck van Gilze, waar van ze in 'c jaar 1316^
mede gefcheiden is. Door de ongelucken des tyds legt dezelve nog voor een
gedeelte vervallen met den Toren, die, in 't jaar 1733, ganfch ingeftort is.

De Godsdienfl wordt tans verricht in het Koor , 't gene een ruym gebouw en
met een Orgel voorzien is, door een Predikant ftaande onder het Klaüis van
Breda.

Lyfle der Predik-ANTEN vafi Etten.

Gram/fji

Bred. cap.

17-

1648-

Bartholomeus van Wefel , Fertroc-

ken naar Willemftadt 1654.

1654.

Petrus PlafTchaert , Gf/?i>rï?f« 1685.

1686.

Fredericus van Hermikhuyfen
,

yei trocken naar Afch 1 69 1

.

Jeremias Mees, Gejlorven

1703-

1703.

Marcus Boerhaven, Vertrocken

naar Breda lyoj-

1705-

Gabriel van den Velde, Fertroc-

ken naar Breda. 171 1.

1711.

Arnoldus Noortbcrgh , Gejlorven 1717.

1717.

Lambertus teWinckel , Fertrocken

naar Goes 1722.

1724.

Wigbold Muilman , Fertrocken naar

Brielle ^732.

1732-

Gerardus Fabritius.

Binnen deze Plaats flaet nog een Gaflhuys, 't gene door Heer Jan van den
Houte Ridder, enKatarine zyn Wyf, aldaer gellicht is ter eeren van St. Jan
Baptiil: en Ëvangelifl:, S. Katarina en Barbara», om daer in de zeven Wercken
der barmhertigheid te oeifenen, vyf Armen te onderhouden, mitsgaders alle

nachten twee Reyzigers te herbergen, volgens hunnen uyterflen Wil
,
gemaakt

den zevenden van Grasmaandt 1454. Dit Gallhuys wordt tans bevvoont by ou-
de Vrouwen.
De Rechtbanck van Etten , waar onder Leur en Sprundel mede behooren

,

beflaet üyt een Schoutet en zeven Schepenen, waarby , tol het behandelen der

Dorps Geltmiddelen, mede gevoegt zyn elf Gemeenfsluyden of Gezworens.
Deze houden hunne Vergaderingen op het Raadhuys dezer Vryheid , 't gene
een fraay gebouw is , met bequame vercrecken voorzien.

Etten is zeer verfcheiden omtrent defzelfs Plaatzelycke Rechten Het eene
Gedeelte gebruyckt de Rechten en Coftumen van Breda. Het andere gedeel-

te, gemeenlyck, Etten onder de Palen van de Hoeven
.^
genaemt, lieeft zyn by-

zondere Rechtbanck mede beftaande iiyt zeven Schepenen , en een ganfch
verfcheiden Landrecht, dat men de Hoevenfche Charter noemt , 't gene aan
hen by Hendrick den IV. Heer van Breda, in 't jaar 1267. gegeven is, in

manieren als volgt.

„ Allen Kerften ghelovigen menfchen , die defe tegenwoordige letteren fui-

len fien oft hooren lefen. Wy Heynrick Heere van Breda, faluyt in onfen

„ Heere, en te kennen diewaerheyt. Om dat die dingen die gefchiet fyn in

„ der tytnyet vergaen en fullenmet loope des tyts. daerom fuUen wy worden
,, beforget in der eeuwicheyt met vafticheden der Schriftueren , v/ant die ge-

„ denckenifle der menfchen lydende is en vallende,Hierom doen wy te weten allen

lieden met inhouden defer l'rn: , dat wyin der tyt doen wyt doen mochten bey-

„ de

n

5)
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,, de by confente en toedoen des edels mans Heere Wouter Berthout Heere

„ van i\iechelen,Sophien ons Wyfs vader, hebben gegeven ende verleent den

,, lieden by Etten die Witte ende forge oft voorwaerde die in defen tegen-

„ v/oordigen Sarterie befcreven ftaet, woonende van den Bollche dat iT>en

,, heet L'.ejcbe totten watere dat men heet die Marcke , ende tuflchen den ter-

„ men van den Haenberge ende Halderberge totten boffche dat men heet Foch-

„ te, ende onfe eerde meer ontfangen hebben , wes dat fy in de voorfz. ftede

„ blyvea oft en doen euwelick te befittene. By alfoo dat in elcker hoeve

„ erfFs een wooninge van drie tü Lovens fal v^^orden getimmert, endeinelc-

„ ker wooninge een menfche ten minfben dagelycx fal woonen ende blyven.

„ Item die voorfe. lieden fiillen jaerlycks van elcken buynder des erfFs voorfz.

,, betaelen nvaelff penningen erffchyns ons ende onfe nacomelingen ende erff-

„ genamen die nae ons comen fullen , alle jaer op Ste. Maertensdach in den

„ winter. Ende een yegelick nae de grootheyt fyns erfFs, dat hy befit van

,, den erven voorfz , maar wie oock defe Chynspennin. Lovenfche niet en be-

„ taeldeop ten voornoemden dach, die fal fe betaelen op ten naeften dacii vol-

„ gende met een boete van drie fchellingen Lovens met defen Chynfe , foo fiil-

,, len defe lieden vry fyn ende quyt van allen beden ende ongewoonelicke

,, coftuymen ende allen gemeenen arbeyt ende dienfle, heten waere dan fake,

„ dat wy oft eenich Heeren van onfen nacomelingen oft kynderen te hylyck

„ brochten , oft Ridders worden gemaect , oft oock wei onverfienelick gevangen

,

„ oft dat de Hertoge van Brabant ( dat Godt verbieden wille) van onsbehocffden

„ gèmeyn dienften om dyeVyanden die onfe vaderlycke lant vernielenwouden,ten

„ wederftaen ende te verdryven,In defe faken en fullen defe goede lieden nyet uy t-

„ genomen worden , Voortane ware yemant van defen lieden voorfz , die dat er-

j, ve dat hy befittende is in den goeden voorfz. vercoft oft voor ander erve

„ verwifleldeV oft een deel daer afF eenich van fynen kynderen te hylyck ga-

„ ven, van elcker verhandelinge oft verthieringe der goeden voorfz. fal geven

„ den genen die hem des goeden uyt ende quyt maeckt xviij pennin: Lovens

„ ons oft onfe nacomelipgen , maer wie oock de gifte der erfFgoeden voorfz.

„ ontfanght, die fal vo'.doen deScepen: van den kennispenn:, foo Mde oock

„ van defe lieden flerft van dien foo behoort ons oft onfe nacomehngen teheb-

„ bene aghtien penn: Lovens , te gelden van den genen die des doots erfFelyck-

„ heyt ontfaen , Ende een erfFgenaem alleen mach ontfaen die gifte van erfFe-

„ lyckheyt met eendrachtigen confente ende wille alle der erfFgenamen die

5, daer toe behoorende fyn, foo wanneer defe erfFgen: felver gedaen willen

„ fyn tot defen erve dan fullen fy haer rechten der erfFelyckheyt voorfz. op-

„ dragen den Heere ende der Schepen: met allen rech-te dat daer toe behoo-

„ rende is, ende aldus fullen fy worden gedaen toi haeren erve van den kyn-

j, deren defer lieden voorfz. foo fullen die foonen ende dochceren deelen die

„ erffelyckheyt haars vaders oft moeders , in gelycken deelen ende elcx deel

„ even groot, ware fake dat oock ymant van defe lieden voorfz hylyck de-

„ den ende die een van beyden ftorve , alle dat erve dat fy 'te gader befeten

„ hebben fal men in tween deelen , ende dat een deel faf toebehooren ende be-

j, houden die levende, ende dat ander deel des doots erfFgen: Item wie oock
„ fyne erve vercoopen wille die fait openbaeren in die Kercke binnen driefon-

„ dagen in tegenwoordigheden van Schepen: ofc ymant van fynen naeften oft

,, van fynen erfFgen: dat erve begeerende te coopen dat hy wifte dat open-

„ baerlycken dat erve te coop M^aere , Waer oock faecke dat nyemant van

„ fynen naiflen dat erve en cochte binnen den termyne van de drie fondaechfe

„ geboden ende den tyt over waere ende dat erve anderfins vercoft waere,

„ tot dien erve fal nyemant geen recht hebben te v^^ederroepene oft weder aen

,, te comene , maer die gene die dat erve gecoft heeft , fal tot dien erve ge-

„ daen worden , behoudelick des Rechts , dat in a! fulcken faken behoorlyk is

•„ te gefchiene. Schepenen fullen worden gefedt ende ontfedt nae dat den
Heere gei Loecht ende in Schepenen Ambacht en fal nyemandt geè'rft fyn.

Die boete van claginge van fchulde oft van anderen dagelycxe faecken is ge-

fedt tot twee fchellingen Lovens aen den Heere te betaelene van den genen

die in de faecken verwonnen wordt , Waer oock dat fake dat hooge faecken

Ccc 3 „ gé-
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geviele , daer afF fal die gene die verwonnen wort in de faken beteren den
Heere naegelegentheytder faecken daer die clachte oft gedinge aff coraen,

Ware foo wie vonniflè van Schepenen wederfegget, die fal verbeuren twin-

tich fchellingen ons oft tot onfen nacomelingcn te gevene, ende elcken
Schepen drie fcheilingenLovens,Soo wieden anderen fchade dedemet crach-

te oft met wille , hy fal fyn op de boece van twintich fchellingen Lovens
,

ons oft onfen nacomelingen te gevene , ende den genen die fchade gedaen
waere tweevout fyn fchade te beteren , Soo wie int ftryden den anderen
den yerilen flach gave fonder bloet te laten fal betaelen voore die boete vyff

fchell: , worde oock bloetreyfe gedaen fonder fcherp yfer , dat is op de boete

van XX. f Lüvens teberaelene van den genen diet gedaen heeft ons oft onfen

„ nacome!ingen,Waer oock een fweert getrocken wort in ftryde oft uyter fcheyde

„ gedaen oft een ftock met nagelen oft een knyff die ftrengelyck verboden

„ wordt, die met eenich van defen ymanden wondede , ifh metten fweerde,

„ dat is op die boete van hondert fchell; Lovens ons oft onfen nacomelingen te

,, betaelene , maer ifl met eenen knyff oft met eenen ftock met nagelen ge-

„ lyck voorfz. is , dat is gefedt op die boete van tien pont der munte voor-

„ noempt , te betaelene gelyck voorfz. flaet , Die in Ilryde den eerflen llach

,, geeft fall alle die gene die daer afF befchaedt worden haer breucke ende

„ fchade wedergeven ende betaelen ende doen heelen ende gefondt maecken
,y alle die wonden desgeens die daergequetfl is, fonder cofte oft fchade desge-

„ quetsdens ende alle die fchade die de gequetsde ]e3fdt binnen den tyde fyner

„ lieftheden die fal hera weder voldoen die gene die en gequetfl heeft , by or-

„ dineeringe van Schepenen, Pays ende vriendfchap te makene van allen ftry-

„ de fal men doen met ordinantien der Schepenen , Ifl fake dat die naefte par-

„ thyen den pays niet gemaken en konnen, foo wie den anderen qiietfte dathy

„ verleempt waere die is op achtalf pont te gevene den gequetsden ende den

„ Heere hondert f Lovens , Soo wie den anderen dootfloege , die is op te pe-

,) ne van den dootflage , Ende die tot des anders huys quame loopende binnen

„ den palen voorfz. met grammen moede ende om quaet te doene , ifl fake dat

„ hy binnen den vadergetuynte des huys quame ende daer aff verwonnen

„ worde, hy is op die pene van xx. fchell. Lovens ons oft onfen nacomelingen

„ te betaelen , Soo wie dat dan aant huys loopt oft clopte oft flake op die dore

„ van den huyfe al foo menichwerven als hy dat dede ende daer afF verwon-

„ nen wordt, al foo dick is hy op te boete van xx. fchell. Lovens te betaelen

,, ons oft onfen nacomelingen. Dewelke ifl fake dat hy thuys dan breecktoft

„ die dore des huys ende ginge daer binnen met crachte , die verbeurt hon-

„ dert fchell. Lovens te betaelen gelyck voorfz. is, Ende ifl fake dat hy dan

„ ymant van den huyfe quetfle tot bloetryfen , voor die maniere ende voor

„ die daet der quetfuren fal hy betalen den Heere ende den gequetsden dob-

j, bel bloet , Ende ifl fake dat hy ymanden doode in den felven huyfe voorfz

,

„ foo fal hy flaen in pericule fynslyffs ende alle fyn goet tot 's Heeren wille,

„ Soo wie kennis droege aen hem ende ten verfueckcn van den Heere nyec

,, over en gave ende wederfeyde , al foo dicke als hy des weygerde ende daer

„ afF verwonnen worde, foo is fiy op xx. fchell. Lovens den Heere , Brant-

„ ilichters, Dieven, Dootflagers, Roovers, Vercrachters der Vrouwen op
„ lyfF en goet den Heere , Die wegen van defen goeden int midden door-

„ gaande fullen fyn halff buenders breet fonder verminderen dan der wege , En-

„ de de graften oft flooten die men heet watergangen doorgaende defen goe-

„ den voorfz. fullen v/orden gemaect met ordinantie der Schepenen ende ons

,, Richters. Ende om dat alle defe dingen faken ende pun6len van allen men-

„ fchen ende van ons ende onfe nacomelingen onwederroepen ende onbefmet

„ eeuwelick fullen blyven ende worden gehouden , foo hebben wy met voor-

„ fieniger delibcratien oft vryheyden defen tegenwoordigen Charter befegefü

„ met onfen fegele. Ende dit was gedaen int jaer ons Heeren Duyfent ii=. Ixvii.

„ in de Loumaent.
Die van Etten hebben mede verfcheyde Rechten van der zelver Heeren uyt

't geflacht van den Houte verkregen, gelyck, onder andere, uyt den vol-

genden brief blyckt.

„ Conc
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„ Cont fy allen lieden , die defen brieff fullen fien ofi: hooren lefen , dat wy
Jan van den Houte Ridder gelooft hebben eftde gegeven tot eeuwigen dagen , al-

len den goeden luyden van den Vierfchare van Etten ende in de palen van
de hoeven tot Etten , dat ick noch myn oor noch oock myn nacomelingen
nyemandt panden en fuüen mogen noch doen panden hy en fy voor van der
faken verwonnen met vonnifTe ende met Rechte. Voorts foo geven wy en-

de geloven voor ons,voor onfe oor ende voor onfe nacomelingen den goeden luy-

den van Etten ende in de palen van de Hoeven tot Etten voorfz, dat W"y

van gccnderhande twifle die onder ons vallen mach geen waerheyt gebie-

den en fullen noch doen gebieden nyemandt van onfen wegen , voorder dan
Van den genen die daer by ende aen geweeft zyn. Voort zoo hebben wy
gelooft ende gegeven voor ons voor onfe oor ende voor onfe nacomelingen, dat

wy geenen Schouteth fetten en fullen ten fy by der gemeenten ende by der meef-

termenichten, Voort foo hebbenwy gelooft ende gegeven voor ons voor onfe

oor ende voor onfe nacomelingen, dat wy fullen houden ende doen houden al

-

fulcken keuren als tot Etten gemaeckt fullen worden by onfen Richter ende Sche-

penen ende by derGemeenten van Etten voorfz. tot dier tyt dat die affgeleyt wor-
den by der gemeenten ende by der meefter mennichte. Voort hebben wy
gelooft ende gegeven voor ons voor onfe oor ende voor onfe nacomelingen

,

dat wy geen Spoyweerders fetten en fullen noch doen fetten binnen den Dor-
pe voorfz, dan by der meefler mennichte die gegoet fyn ende gemoert op
defe vaarde. Voort foo hebben wy gelooft ende gegeven voor ons voor
onfe oor ende voor onfe nacomelingen, dat wy geen dagelycxfe boeten en
fullen nemen noch doen nemen binnen der Vierfchare van Etten anders dan
men neemt binnen den gemeenen Lande van Breda. Ende om dat wy Jan
van den Houte Ridder voorfz. willen dat alle de voorfz. pun6len wel ende
getrouwelick gehouden worden , van ons van onfe oir ende van onfe nacomelin-

gen den goeden lieden van Etten ende in der palen van de Hoeven tot Etten
hen ende haren oir ende haren nacomelingen , Ende in kenniffe der Waer-
heyt foo hebbe ick Jan van den Houte Ridder voorn' defen brieff befegelt

met mynen properen fegele onder uyt hangende. Gegeven int jaar onsHee-
ren duyfent iü"^ en vyfFentfeventich des Sondaechs nae llnte Jacobsdach.

D E L E U R.

De Leur , omtrent een half uur ten Noorden van Etten gelegen , onder

wiens Rechtbanck 't zelve oock behoort , is een kleyn Dorp , alwaer een

Vaert is , die in de rivier de Marke , by het Zwartenbergfche Veer , zynen uyt-

loop heeft. Door middel van deze Vaert is alhier een groote Koophandel in

Granen , Rys , enz. , Waar door deze Plaats in een tamelyken bloeyenden

ftaat is.

De Kapel, by de inwoonderen, in 't jaar 1284. ter eeren van de H. Maagd
Maria geilicht, behoorde onder de Parochie van Etten, en wierdt by een
Kapellaen van den Paflor aldaer bedient. In 't jaar 17 14. is dezelve zeer cier-

lyck herbouwd en met een fraey Torentje en Orgel voorzien ; daer in wordt

tans de Godsdienfl verricht by een Predikant behoorende onder hetKlaffis van
Breda.

Lyf.e
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Lyjle der Predikanten van de Leur.

1653.

Vincentius van Deurn, Vertrot-

ken naar Amsxiïoxt 1661.

1661.

Carolus Schulerus, Gejlowen 1689-

1690.

Joh: GuiIlelmusDukerus,^^»'/rci:-

ken naar Berkel 1 700

.

1700.

Chriftianus 'Ltnx.ïnxic\i,Ferirocken

naar Geervliet I7i>.

17 15.

Ludovicus Bonnet , G^/örvew 1739*

1741.

Ludovicus Lolkama.

Preeven

n. 4,

froeiil»

n. 50.

Sprundel.
Sprundel , mede behoorende onder de Rechtbanck van Etten , waar van het

een aanhangfel is , lege omtrent drie uuren ten Zuidweflen van Breda , en twee
uuren ten Noordooften van Rofendael. Het is een zeer oudt Dorp , alwaer

eertyts een Kafteel geftaen heeft , Sprundelheim genaemt
,

gelegen aan de ri-

vier Moerwater , 't gene Hilfondis Gravin van Stryen, in 't jaar 092, onder

meer andere Goederen , aan het Konvent van Thoor fchenkt. Van dit Kaf-

teel worden de Grondtveften , zoo men zegt , nog hedendaegs aan het Voor-
endt getoont, en de gemelde rivier Moerwater is, naa alle waerfchynelyk-

heid, zedert lange jaaren weder opgeruymt, en naar het Dorp de Leur ge-

leyd , waer van ze nog heden den naam van de Leur(e Faert draegt.

Deze Heerlykheid heeft Jan van Polanen Heer van de Leek en Breda , in 't

jaar 1387 j mede van Vrouwe Johanna Hertogin van Brabant in pandfchap be-

komen , en op die wyze aan het Landt van Breda gehecht.

De Kerk was voormaels een groot en flerl^ gebouw , ter eeren van de

H gefbicht , met een hoogen toren, doch door de or.gelucken

des tyds is ze voor een groot gedeelte vervallen. Daar in wordt tans de Gods-

dienfl nog verricht by een Predikant flaande onder het Klaffis van Breda.

LyJle der Predikanten van Sprundel.

1648.
j

1716.

Hermannus Hoorn, Geftorvm 1654. jacobus Coets , Fertrocken naar

1(558.
Baerle 1722,

Johannes deMaubus, Gedeporteertï6j2.

1673.

Henricus van der Linden,Geftorve» 1 7 1(5. "^^f Chaam

1722.

Johannes Huyberts , Fertrocken

1743.

XL HOOFT"
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XI. HOOFTSTUK.
Be/chryv'ing der Heerl'ykhe'id de Ha ge.

DE Hage , eertyts Merterfen of Meriersheim genaamt , waaffchynelyck naa

defzelfs Befchermheylig S^ Meerten, voert den naam van Hagen ofHeg-
gen, om dat deze ftreeck voorheen met veel hout en hagen bezet was. Hec
is een zeer vermakelyck Dorp een half uur ten Weftcn der Stadt Breda gele-

gen, van waar men langs een aangename breede Straatweg, aan weerzyden
met olmeboomen beplant, derwaarts gaat.

Voormaals wierdt dit Dorp voor een gedeelte van den Hertog van Brabant

en voor een gedeelte van den Heer van Breda bezeten ; Doch Jan van Pola-

nen Heer van de Leek en Breda, het eerile gedeelte, onder anderen, op den
agflen van Grasmaandt 1387, van Johanna Hertogin van Brabant, voor duy-

lènt Franken , mede in pandfchap bekomen hebbende , heeft 't zelve den Lan-

de van Breda ingelyft.

De Kerk was zeer oudt, en is ongetwyffelt al in de dartiende eeuw gebouwd
geweefl. Eerft was 'er alleen een Kapel, die in 't jaar 1261 , door den Paftoor

van Gilze tot eene halve Kerk en als een aanhangzel van de Moederkerk van
Gilze verheven wierdt, van welke ze in 't jaar 1316. weder gefcheiden is.

De tegenwoordige Kerk, ter eeren van den H. Martinus gewyd, is een zeer

flerk en aenzienelyck gebouw met een Koor en Orgel voorzien. De Toren
heeft een naald of fpits, die wegens zyne aanmerckelycke hoogte en fraeye

bouworden, zeer geroemt wordt. De Godsdienft wordt tans aldaar verricht

by een Predikant behoorende onder 't Klaflis van Breda.

Lyjle der Predikanten van de Hage.

PrMvin
n. $0*

Proevtn

n 31.

1648.

Johannes Lampe, Fertrockennaar

Obdam 1652.

IÖ53-

Johannes Pool , Fertrocken naar

Rofendael 1658.

1659.

Johannes Dabei, Geforven 1671,

1671.

Mauritius Reignac, Emeritus 1676.

1676.

Hermannus van Elfen , Fertrocken

naar Rofendael 1679.

1679.

David van Krombrugge, Fertroc-

ken naar 'D&XhYaven i(58l.

i68r.

Gerardus Jeremias Step, Fertroc

ken naar Willemftadt ^695.

Ddd 1695.
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Gramaye
Antiq.

Bred.

cap, 17.

Troevm
n. 63.

1695.

Johannes Junius, Ffrtrocken mar
Loenen 1702.

1702.

Erneflus Ludovicus Diederix,

F'ertrocken naar HüVLt 17 li.

1711.

Lambertus te Winkel , Fertrocken
naar Etten 17 IT-

1718.

Tiberius Arnoldi, Vertrockennaar

Katwyk op Rhyn. 1722.

Johannes Peyfel.

1722.

De Parochie van de Hage flrekte zich in voorige tyden wyd en zyd uyc , en

onder dezelve was mede begrepen al 't gene binnen de Scadt Breda, tot aan de

rivier de Marke, gelegen was. Doch nadien de Haegdyck naderhant met de

S'. Meertens poort gefloten wierdt , is er op de zamenvloeying van de Marke
en Aa, in 't jaar 1362, een Kapel, ter eeren van de H. Maagd Maria, ge-

bouwd , die defwegens oock den naafn van M<irkmdaal bekomen heeft. De-
ze Kapel wierdt echter door eenen Afgezondenen van den Parochiaan van de

Hage bedient , welke oock üyc de middelen dier Paflorye wierdt onderhou-

den. Op den Feilen oort wierdt vervoTgens mede, in 't jaar 1382, een Kapel

geflicht, en aan den H. Antoni toegewyd, welke infgelyks ter begeving

llont van den gemelden Parochiaan. Naa de Hervorming is ditaanhangzel van

de Parochie van de Hage afgezondert.

Van dit Dorp gaat men, door twee fchoone Laanen of dreeven met Eycke.
boomen beplant , ten Zuiden naar het Majibo/ch , waar van reeds onder het VI.
Hooftftuk gehandelt is , en ten Weften naar het Liesbofch.

Het Liesbofch , dus genaamt naar de flreek, waar in het gelegen is, be-

flaat eenhondert vyfenvyftig buynderen Lands, en heeft de gedaente vaneen
langwerpig vierkant , in verfcheyde Parken , die door byzondere recht door-

gaande Laanen afgefcheiden worden, verdeelt. Eenderzelve, de Torendreef
genaamt , heeft de lengte van omtrent driehondert Roeden , en uy t dezelve

ziet men recht op den Toren van Breda. Het ganfche bofch beftaat meefl

üyt Eyckeboomen , waar van er zommigen van ecne buyten gewoone hoog-
te en dickte zyn , en verflrekt den inwoonderen van Breda en der omgelege
Plaatzen voor eene zeer aangename verlufliging. In dit bofch waren voor-

maals veele Harten , die door de Heeren van Breda aldaar , tot hun vermaak

,

onderhouden wierden, doch, naa 't overlyden van Willem den III. Koning
van Groot Brittannien , zyn dezelve meeft uytgeroeyt en verjaacht. De Prins

van Oranjen, heeft echter voor de jacht aldaar weder aantekweecken en in

zynen voorigen fhaet te herftellen.

Te Boeymeer , op den linker oever der rivier de Marke , tuflchen de Hage
en Ginneken , heeft eertyts geftaan een befloote Kloofter van Jonckvrouwen

,

't gene Maria van Loon weduwe van Jan Graaf van Naffau , met Engel-

brecht haaren zoon, in 't jaar 1476, met bewilliging van Lodewyck van
Bourbon BilTchop van Luyck , op de Hoeve van Wueftenberg te Bavel opge-
richt hadt , eii 't welcke naderhant herwaarts overgebracht is. Dit KJoofter

was Fredenburg genaemt, en beflont uyt vyf en twintig Nonnen volgende den re-

gel van den H. Auguftinus.

De gemelde Maria van Loon g;if , op den negen en twintigllen van Slacht-

maandt 1484, aan 't zelve Kloofter een iluck erve, beempd en bofch ,
groot

tv/ee en een half buynder, gelegen te Boeymeer, met nog een Sefler Rogs
erffelyck, tot een prove voor eene eerbare arme maagd, waer toe zy haare

Nicht Jonckvrouwe Elifabet van Naffau Beilflein , nog onbejaert zynde , be-

noemde.
Inden Stichtbrief van dit Kloofter was bevoorwaert, dat de Nonnen in erf-

felycke goederen en Renten , in 't Landt van Breda , zouden mogen verkry-
gen en bezitten de waarde van Vierhondert Rhynsgulden, 't gene Karel Ko-
ning van Kaftilien , als Hertog van Brabant, niettegenftaande den veertienden
tnvyftienden artikel der byvoegzelen van zyne Inkomfl:, ten verzoeke van
Hendrick Graaf van Naffau ,'

beveiligt heeft.

De
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De Prior of Abt van den Tbroon (voorheen een Kloofler der Reguliere

Kanonniken volgende den regel van den H. Auguflinus, gelegen naaby Grob-
bendonck aan de Nethe ) was haaren Overfle , de Pater , die oock Rettor en

ConfeJJcr genaamt wierdt , was een Geeftelycke van die Abtdye. De gemee-
ne Sullers wierden geregeert door de Mater of Priorin, Sub Priorin en Procu-

raterfe.

Geduurende de belegering van Breda , in 't jaar 1577, is dit Klooller ge-

plondert en verbrant , en hebben de Nonnen daar naa zich eenigen tyd binnen

die Stadt opgehouden , alwaar zy eyndelyck, in 't jaar 1610 , uycgeflorven

zyn. Zedert dien tyd is 't gemelde Kloofler overgebracht naar Lier, daar

het tans nog in wezen is.

Onder 't Regtsgebiedt van de Hage behoort de Beeck , een Gehucht met een

Kapel , voormaels door de inwoonders aldaer gebouwd , en aan de H. Geer-
truid, eerfle Vrouwe dezer Landen, toegewyd, welke door den tyd ver-

vallen zynde , op 't bevel van Engelbrecht Graaf van NafTau , Heer van Breda

,

weder herbouwd is.

Niet verre van daar ten Ooften legt Gageldonck , tans vereenigt met Ham-
hroeck, zynde een Achterleen van den Huyfe van Breda, alwaar voorheen een

omwatert Slot geflaan heeft, gelyck uyt de oude grondtveflen en de overge-

bleve muurwercken nog kan befpeurt worden. Het zelve behoorde eer-

tyts aan 't aloude Gellacht van Gageldonck , 't gene reeds in de twaalfde

eeuw zeer beroemt is geweefl, en in Brabant veele Ridders uytgelevert heeft.

Onder andere vindt men , dat Hugo van Gageldonck , Ridder , en zyne Zufters
^^j^^; p^^^

Beatrix en Sophie, in den jaare 1253, veele goederen, te Tilborg gelegen , Bet^. Ijb.

aan 't Kloofler van Tongerlo fchencken. Hier flaat nog een Kapel , wel eer i.cap. 115,

aan de H. Maagd Maria toegewyd , doch nubuyteneeniggeeftelyckgebruyck:. '"^•

In deze Kapel was voorheen een Kapellanye gefticht, die ter begeving llont

van den Heer van Gageldonck.

Men vindt, dat 't Goedt van Gageldonck met de Hoeve , 't Kafleel , de F..vcrnrn

huyzinge, Nederhoven en den Hafenberg, daar de Kapel op flaat
,

groot in co'fil.n^,

huyzingen, landen, beempden en bofTchen , twee en zeventig buynderen , om-
trent 't jaar 1430, verheven en bezeten is geweefl by Willem van de Leek
Heer te Bergen , die het met zynen zoon Otto te leen heeft gehouden van 't

Leenhof van Brabant te BrufTel. Dees Willem van de Leek heeft deze Heer-
lykheid, in 't jaar 1435, verkogt aan Willem de Bye, die in den jaare 1450.

van den Hertog van Brabant verkreeg, dat zyne Heerlykheden van Gageldonck
en Hambroeck tezamen gevoegt wierden omeenLaethof uyttemaecken, waar-
van, de volgende Brief nog voorhanden is.

„ Wy Philips bi der gracien Gods Hertoghe van Bourgoingen , van Loth-

„ ryck van Brabant ende van Limborch , Greve van Vlaenderen van Artois

„ van Bourgoingen Palatyn van Henegouwe van Hollandt van Zeelandt ende

„ van Namur , Mercgreve des heylichs Rycks , Heere van Vrieflandt , van
Salins ende van Mechelen, Allen den ghenen die defen brief felen fien of
hooren lefen, faluyt. Want onfe lieve getrouwe Willem de Bye ons heeft

te doen toenen , hoe dat hy van ons te leen houdende is twee heerlycke

hoven, den enen geheten den hof van Gageldonck, Ende den anderen gehe-

ten den hof van Hambroeck, gelegen deen bi den anderen in de prochie van

der Hagen by Breda , met alrehanden bedrive ende rechte van heerlic-

heden dair aen behorende, By redenen van welken hoven hy ende fyn

voirfaten van ouden tyden af gehadt hebben ende hy noch tegenwoordighs

heeft in elck van denfelven hoven 't bedryf van heerlicheden ende rechten

ende onder dandere eenen Meyer die met fine Laten gewoenlyck is geweefl
te hebben die kennilTe ende berechtinge van fyne laetgueden aldair als van
erven, onterven ende vonnifTen dair op te geven tallen tyden als des ge-

buert. Ons oetmoedelyck biddende want fine Laten van fine voirfz. hoven
van Gageldonck ende Hambroeck dicwile alfo zeere onbereet fyn dat onfe

goede lieden ende andere die heurre ende heurs gerichs behueve, mitsheur-

re abfentien te meer flonden groot ongerief ende achterdeel hebben gehadt,

Ende dat oick die voirfz. Laten inneghenevan den voirfz. hove tot her toe
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„ den rechte eedt gedaen en hebben gehadt, Alfoe dat na die briex'e van on-

„ fer blider incoemll ia onfen lande van Brabant Ibude behoire, Wy fine Laten

„ voirfz. van beyden den voirfz. finen hove van Gageldonck ende Hambroeck
„ foude verfamenen willen ende die te ftellen onder eene Meyer ende dair

„ af maken een hof, ende hem voirt confenteren ende verleenen, dat hi en-

„ de fine nacomelinghen befitters der voirfeider hoven van nu voirtaen tot ewi-

„ gen dagen uut fine voirfeyde Laten zeven gezwore Laten zoude mogen kie-

„ fen , fetten ende eeden of by hore Meyer aldair doen kyefen , fetten ende

„ eeden , die weder ontfetten ende andere aldair fetten alfoe dicke ende me-

„ nichwerve als hen dat nut ene oirbaerlyck foude duncken wefende om tbe-

„ dryf van den voirfeyden heerlicheden ende rechte met heure voirfz. Meyer
„ te moghen houden ende hantieren gelyck fy dat van ouds herbrecht ende

„ geploghen hebben gehadt. Soo doen wy te weten , dat wy aangefien den

,, redene voirfz. en beden des voirfz. WilJems geneygt, hebben fyn voirfz. ho-

,, ve van Gageldonck ende Hambroeck van fonderlingen gracien verfamenc

„ ende vereenicht, verfamenen ende vereenighen met defen onfen brieve om
j, die voirtaen by eene Meyer ende by die Laten dair af famentlyck ende on*

„ verfceyden te worden gehouden tot een hof alfoe dat een Meyer dair inne

„ fal moghen manen ende die Laten die dair in der maniere hier onder befcre-

„ ven gellelt fullen worden recht felen doen onverfceyden van alle faken tot

„ heurre kennifTen behoirende , gelyck diezelve Laten in eiken hove dair af tot

„ her toe geploghen hebben te doen, ende dat die voirfz. Willem ende fyne

„ nacomelinghen van nu voirtaen tot ewighen daghen uut ende van fine voirfz.

„ Laten der voirfz. fynre hoven van Gageldonck ende Hambroeck feilen mo-

„ ghen kyefen fetten ende eeden of by hore Meyer doen kyefen fetten ende

„ eeden zeve goede eefbaire mannen die wyfte ende rechtverdichfte die fy fel^

„ len connen ende moghen, die alle of die zommige van hen ontfetten ende an-

,, dere in heure fi;at wederfetten, alfoe dicke ende menichwerve als hen dat

„ nut ende oirbairlyck fal dunken wefende. Welcke gheeyde Laten overmidts

„ den voirfz. Meyer feilen hebben die hanteringhe ent bedryf van allen laetgoe-

„ den totte zelven hove behoirende ais van erven onterven vonnilTen te rey-

„ ken ende allen anderen faken te doene fynder voirfz. heerlicheyt ende rech-

,, ten aengaende gelyck fy van ouds herbracht ende geploghen hebben te doe-

„ ne. By alfoe dat die voirfz. Meyer ende Laten tot heuren aencomraen bo-

„ ven den eet dat fy anders den Gherechte doen feilen , zweren fullen lyflick

„ aen den heylegen ende des begairende van faken tot heurre kennifTen behoi-

„ rende guet recht redene ende befcheyt te doene, Ende voert dat fi gek guet

,, ghifte noch geenrehande guetdoen noch dienft nemen en feilen noch by hen
„ doen noch laten geloven by hen zelve oft yemande anders om yemande in

j, den rechte te vorderen ofte achteren , mer dat fy eene yegelyke arme ende

„ rike evengelycke recht ende vonniffe doen zeilen fonder yet anders dair in-

,, ne te trecken oft enighe verwe dair tiegen te fueken oft voorttekeeren in

), enigher manieren. Ende of die voirfz. Laten oft eneghe van hen onwil-

,, lich waren die voirfz. eede te doen , foe willen wy die dair toe bedwon-

„ ghen te worden met horen live ende gueden ende allen andere maniere dair

,, toe dienende. Ontbieden hieromme ende bevelen onfe Droflaet van Brabant

,, onfen Schouthet van Antwerpen ende Mercgrave ons lants van Rien ende

„ allen anderen onfen Ambachteren Richteren ende dienaren van den Smale

„ Heeren in den felven onfen Lande gelegen ende hoire Stedehouderen nu fyn*

„ de ende namaels wefende ende allen anderen dien dat aengaen mach , dac

„ fy den voirfe. Willeme ende fine nacomelingen onfle gracien vereeringen en-

,, de verleeninghen voirfz. ruftelyck ende vredelyck doen ende laten gebruyc-

„ ken fonder hen enighen hynder commer of letfel dair inne te doen ofte la-

„ ten gefcien in enigher manieren. Ende des torconden hebben wy onfen ze-

,, gei aan defen brief doen hanghen. Gegheven zefl'e daghen in Auguflo

j, lilt jair ons Heeren Dufent Vicrhondert ende Vyftich.
Wiilem de Bye deze Heerlykheid eenige jaaren bezeten hebbende , droeg die,

inden jaare 1459, weder over aan Jan Graaf van Nafiau, Heer van Breda.
Zedert dien tyd is Gageldonck gebleven in 't Huys van Naflau tot Willem den
L Pruis van Oranjen, welke 't laaft daar mede voor 't Leenhof van Brabant-,

op
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op den drie en twintigften van Louwmaandt 1544 , verleden is. Prins Willem gaf

die wederom tot een agcerleen uyt aan ^ynen vertrouweling Antoni van der

Straelen, Borgemeefler van Antwerpen , naa wiens ongeluckige doodt, deze
Heerlyckheid ten behoeven des Konings van Spanjen wierdt verbeurt verklaart.

Naderhiant is ze zoo by koop als by erffenis in verfcheide Huyfen en Geflachten

geweefl , tot dat ze eyndelycTc is gekomen aan de Graven vanVertaing, van
•w'itïs Erfgénaem Franjois Philip Prins van Rubemprë en Everberg , dezelve

tans nog bezeten wrordt.

Tuflchen Gageldonck en de Beeck legt de Heerlyckheid Burgd , mede een
Achterleen van den Leenhove van Breda, 't gene infgeiycks een Laethof en
verfcheide heerlycke Rechten heeft. Het is een aanzienelyck Goedt , in zynen
omtreck bevattende een hondert vyfen twintig buynderen Lands , en behoor-

de voorheen aan 't Geflacht der Nobelaeren , van dewelcke het de tegenwoor-

dige bezitter Ferdinand van Arkel , Heer van Broeckhuyfen , by erifenis

verkregen heeft.

Omtrent een half uur beneden deStadt Breda, op den linker oever des

Mark Strooms, flaat 't Huys den Emer , zynde een oudt Brabantfch vol Leen,
voormaels van den Hertog verheven wordende , doch nu van 't Leenhof van
Brabant in 's Hage. Het is een omwatert Slot, 't gene eertyts een gedeelte

maakte van de Heerlyckheid Gageldonck, waar van het, ten behoeven van
Johanna van Gageldonck , getrouwd met Godevaert van Hambroeck , omtrent
't jaar 1450, gefcheiden is. Deze het het naa aan liaré dochter Elifabet van
Hambroeck , die daar mede , tegelyck met haaren Man Jan van Wyck , op
den vyftienden van Grasmaandt 1482, voor 't Leenhof van Bruflel verleden

is. Zedert dien tyd is dat huys lange jaaren in 't geflacht der van Wycken ge-

bleven tot 't jaar 1559, wanneer dat Leen, op den agtienden van Louwmaandt,
by koop gekomen is aan Jonk"" Claude Michault , die het naaliet aan zynen
zoon Jonk"" Wynand Michault ; van wien het verder gekomen is op Hen-
drick van Wyngaerden , Heer van Heeraertsbergen , Ammers , Weftkerc-

ke enz., welke het in 't jaar 1629. verkogt aan Adriaen Kornelifz. van Kleef;

naa wiens doodt, het op den dertigflen van Louwmaandt 1642, by koop
kwam aan Jonk"" Hendrick Cannaerts, die het eyndelyck verkogt aan Roelant

vanden Brandeler , in M'iens flam het tot heden gebleven is , en tans wordt be-

zeten by Michiel Samuel Meftral , Overften L"^. van een Regiment Zwitzers , in

dienll der Algemeene Staten.

De Rechtbanck van de Hage beftaat uyt een Schoutet en zeven Schepenen
,

aan dewelcke, tot 't beflieren der Dorps Gelcmiddelen, toegevoegt zyn zeven
Gezwoorens.

i)dd 3 BESCHRY-
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Fervattende veele Pr'wUegien en oude Brieven , rmtsgaden

p^ryheden , Rechten , Cojluymen , en andere zoo algemee-

ne als byzondere Stucken y betreffende de Stadt en H Landt
van Breda, meefi dienende tot bewys en opheldering der

Gefchïedenïjjen en zaecken in de drie voorgaande Boecken

verhandelt.

N°. I.

Giftbrief van Engeïbrecht de Salifche Franck , waar by hy 't

Dorp Alpben fchenkt aan den H. Willebrord en 't

Kloofter van Epternaken,

fN mjii mmine , Domino
fanÊliffimo (^ dileEliffimo,

Patri W. Epifcopo^ En-
gelbertus filius Gaotberti

quondam Donator.

Dum leges ö" jura finunt ,
ö* conve-

tiientia Francorum eft , ut de faculiati-

bus fuis
,

quifque quod fdcere voluerit^

libc'

gifeer.

N den naam van Chrif-

tus , aan den heyligften

en zeer geliefden Vader
Willebrord Biflchop ,

Engeïbrecht de zoon
van Gaotbert eertyts

Terwyl 't de Wetten en rechten

toelaten, en de gewoonte der Fran-

ken medebrengt , dat een yder de
yrye
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ïiberam babeat potejiaum, 13 necejfe eft ^ vrye macht heefc, om naa zyn wel-

ut quijque pro incerto bujus littc exilii de

rebus Juis aliquid ad Dei parietn commit-

tat , ut per hoc indulgentiam faciiioruni

fuorum percipiat.

Idcino Ego Engelbertus pro remedio

anim<e mea feu retributiom aterna ali-

quid tibi Domine Pater (^ Pontifex IV.

de rebus mets donare decre'vi, quod Ö*

ita feci , boe eft in Pago Taxandriae , in

loco nuncupato Alphein
,
qaod mihi ex pa-

ierno jure legitime provenit , hoc eft , ca-

fatas xj , cum fala £5? curticulo meo
,

quem ad prefens habere vifus /urn , cum

mancipiis ö* omni peculio eoriim.

Htsc omnia tibi a die prefenti trado at-

que transfundo , cum omni integritate iel

adjacentiis eorum, boe eft, cafis , curii-

dis
, filvis , terris

,
pratis , pafiuis , £j?

aratoria terra , aquis , aquarumque de-

eurfibus, mobili ö" immobiliy egreffu vel

i»gre£u fsf Warijchalo.

Hac omnia tibi do , donatumque ejfe

perhennis iemporibus volo. Hoc habeas
,

teneas , poftideas , tui[que ad pofftdendum

relinquas ,
Ö" quidquid exinde facere vo-

lueris, liberam (3 firmijjïmam in omnibus

habeas pote(late-m. Si quis vero ,
quod

futurum effe non credo , Ego ipfe in

ferat tibi una cum cogente fifco auri liberas

v, argenti pondo x. ü" ncc ftc quod repetit

tvendicare valeat : Sed firma ö* llabilis

héec noftra Donatio permojieat ad/Iipula-

tione fubnixa. Aüum publice Tilliburgis

xij. Kal. Julias , anno xv. Childeberti

glorioftjjïmi Regis. (711.)

gevallen van zyne middelen te beflel-

Icn , en het nodig is , dat een ygelyk

,

gemerkt den onzekeren uitgang zyns

levens , ietvves van zyne goederen

voor God aanlegge, op dat hy daar

door de vergeving zyner mifdaden
moge erlangen.

Et do tibi in pago fefterventi fuper

Mofam , loco Birni , cafatam nnam cum

«mni peculio.

DaeromhebikEngelbrecht, totbaa-

te myner ziele , en tot£ene eeuwige ver-

gelding, ietwes aan u Vader en BilTchop

W. uyt myne goederen befloten te

fchenkenj gelyk ik ook heb gedaen;
te weten in 't Land van Taxandrie,

ter plaatfe genaemt yilpben, die my
door vaderlyk recht wettig is aange-

komen, namentlyk 11. Wooningen en
Erven met myn Huys en de Hofftede
die ik tegenwoordig bezit, met delyf-

eigenen en alle hunne goederen.

Dit alles geef ik u heden in 't ge-

heel over, met alle derzelver toebe-

hoor een, beflaende in Huyfen en Erven
in Hoffteden , in BofTchen , in Lande-
ryen, in Beempden, in Weyden, in

Bouwlandt, in Wateren, en Water-
loopen, in roerende en onroerende,

in Uytgangen en Ingangen, en den Wa*
tergang.

;

Dit alles fchenk ik u, en wil dat

het uten eeuwigen dagen zal gefchon-

ken blyven. Dat gy dit zult hebben

,

houden, bezitten, en aan de uwen in

eigendom naalaten, en eene vrye en
beflendige macht hebben om verders

daer mede in alle deelen te handelen

naa uw welgevallen. Zoo ymandt ech-

ter, 't geneik niet geloof te zullen ge-

fchieden. Ik zelf die zal u
geven en toebrengen door dwang der

Bedienden van den Schatkifl, 5. pon-
den goudt, lo.ponden zil ver.en zich niet

mogen toeeygenen 't gene hy in dier

voegen wedereifcht : maar deze onze
Gift , met ons woord bekrachtigt , zal

V aft en beftendig blyven' 'Gedaenin
't openbaer te 1 ilburg den twintigften

van Zomermaandt in 't xv. Jaer des

roemruchtigften Konings Childebert.

#

En ik geef u in 't landt van Teifter-

bant op de Mafe , in de plaets Birni

,

een Huys en Erve met alle defzelfs

vruchten.

Ego Figilius Presbjter fcrip/t. Engel-

bertus ,

lek Vigilius de Prieller heb het ge-

fchre-
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fchreven. Engelbrecht Warengato zyii

broeder, Pauiiis de Priefler, Aldrayo,
Alduino , Nardgavio , Egifgaro, Nan-
divono.

400

bertus ,
Warengato frater ejus , Paulus

Presbyter, Aldrayo^ yildtdno , Nardga-

vio, Egifgaro, Nandivono.

N°. 2.

Uyterlle Wil van den H. ^ilkbrord Acrtsh iflchop van Utrecht,

en Verkondiger van 't Kriften Geloof in deze Landen.

In Chrifti nomine. Oportet Chriftia-

ms viam veritatis agmfcere , per qttam

creatori fuo digne meritis fuis fervire pof-

fint , ut oblatio elecraofynarum eorum (^

de-votio perveniat ad faiiuem : ipfo fum-

mo dicente; Date, & dabitur vobis, &
facite eleëmofynam , & ecce omnia

munda funt vobis.

Jdc'irco ego in Dei nomine Ckmens

Willibrordus Epifcopus , cogitans cafum

bmiana fragilitatis ,
qualitcr peccata mea

fojfim abhicre , (^ donante Domino ad

atema gait dia pervenire , dono a die pre-

fenti , donatumque ejfe perennis tcwpuri-

bus volo , hoc efl , ad Monafteritmi Ep-

ternacunt
,
quod eft confiruHum fuper flu-

vio Sura in Pago (i) Bedenfi. Jn nomi-

ne Patris, ^ filii, y Spiritus Sanili

,

^ SS. Petri 6? Pauli Jpojlolorum, y
Sacrati Joannis Battifta, vel c^eterorum

omnium San&orum , ubi ego ipfe Ckmens
IVillibrordus cuftos vel gubernator pr<£-

ejfe vidtor
., ö", ft Chriji o placet , corpus

meum ibidem requiefcere debet.

Hoc efl quod doKO vel trado ad ipfum

JanBiim locum Epternaciim , omnem rem

vel Ftllas
, feu mancipia

,
qua mihi inge-

nui Franci
,
pro amore eorum 13 fa'.ute ,

tradiderunt vel condonaveruuL

Similiter illas res quas Dotnnus Pipinus

mihi condonavit , vel delegavit
, feu Ma-

trona fua Pitilrudis
, fivefilius fuus Dom-

nus nofter Karolus Major Domus ,
qu-is

res ipjas Domnus Karolus, Ö" ger.itor Pi-

pinus , tam me vivente
,
quam de ifla

vita migrante, pro eorum mercede cvndo-

naverunt. Et
(i) Ëedenji, hodië Bisburg apud Trevcos.

In den naam van Chriftus. Het be-

taamt de Chriftenen den weg der

Waerheid te kennen , door welige zy
hunnen Schepper waardiglyk met hun-

ne goede werken mogen dienen , op
dat de offerhande hunner Aelmüeflen

en hunne Godsdienfligheid jflrekken

tot hunne ZaHgheid, dewyl de Alder-

hoogfte zelf zegt, Ceejt, en u zal gege-

ven worden , doet aclmoeffcn , en ziet al-

les zal u reyn wefen.

Daerom ick , in den name Gods

,

Klemens Willebrord Biflchop, overden-
kende de brooslieid der menfchelyke
natuur, hoe dat ik myne zonden zou
mogen afwaffchen , en door Gods
goedheid tot de eeuwige vreugde ge-

raaken. Zoo geef ik op den huydigen
dag, en begeere dat 't zelve zal ge-
geven blyven ten eeuwigen tyden , te

weten aan het Kloofter van Epterna-
ken, 't welk gedicht is op den Stroom
Sura, in 't landt van Beden, in den
naam des Vaders , des Zoons , en des

IL Geefls , der H. Apoflelen Petrus

en Paulus, en Johannes des Doopers
en aller andere Heyligen; alwaer ik

Klemens Willebrord zelf bewaerderen
beflierder ben , en , zoo 't Chriflus be-

haagt, myn hchaam ook moet ruften.

Dit is 't gene, dat ik geef of fchen-

ke aan die heylige plaets van Epter-
naken , alle have, ofplaetzen, oflyf-

eigenen , welke my de vrygebore Fran-
ken naa hunne liefdadigheid , en tot

hunne Zaligheid gefchonken ofte ver-

eert hebben.

Mitsgaders de have , welke Heer
Pepyn my gegeven of gefchonken
heeft , of zyne Huysvrouw Pliélrudis

,

of zyn zoon Karel Grootmeefter van
't Paleys , onze Heer, welke zelve

goederen de Heeren Karel en zyn Va-
der Pepyn my zoowel gedurende myn
leven, als naa myne allyvigheid, uit

vryen wille gefchonken hebben.

En
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£/ illas alias res ex parte ego denomi-

tio , "vel hominei qui mihi eas tradiderutit

•vel delega-verunt , idefi , ut hac fcriptura

folemniter pro temporum jerie confirmare

dcbeat , y /'/ fiint homines nominibus his

Kominati.

jRauchingiis mihi condonavit i-el tradi-

dit eccle/iam aliquam, qu£ eft conflnicla

tn Andvcrpo Cajiello
, Juperfltivio Schalde

in Pago Reneiifium , ciim appe/idiciis/uis,

viilas deno/fiimtas his nominibus
^ (i)

Bacualdus, (2) Winnilencheimo, (3)
Furgalarus ,

ö" in ipfo Caficl'.o Andvcrpo

tertiam partem de Ulo telonco.

Et Heribaldus Clericus mihi condona-

vit Ö" tradidit ecclefiam al'iam in Pago

^larjum , ubi Mofa intrat in mare
,

cum appendiciis /itis, Ü* Alari/cum unde

Berbices najcuntur.

Et Angibaldus mihi condonabat vel tra-

debat villam qu<e vocatur IVadradoch in

pago Taxa»drio, fuper fiimine (4)Duth-

mala.

Et Ansbaldus mihi condonabat vel tra-

debat omnem portionem fuam in villa qu<e

vocatur Bujloth , in pago Taxandrio.

Et Berethinda , Deo facrata Femina
,

mihi condonabat vel tradebat omncm por-

tionem Juam in villa (5) Hokanfchot,

in pago Taxandrio.

Et Henricus mihi condonabat in villa,

qua vocatur (6) Peplo.

Et Engelbertus mihi quondam condona-

bat , vel tradebat onmem portionem fuani

in Filla qua vocatur Heinejlotb, in pago

Taxandrio,

Item quod Engelbertus mihi condonabat

vel tradebat ViUam qua vocatur (7) Al-

phein , in ipfo pago Taxandrio.

Item Ansbaldus Clericus mihi condona-

bat vel tradebat Fillam qua vocatur (8)
Diofna , in pago 'Taxandrio fuper fluvto

Digend.

Et

(i> JBacualdus, hortie Boecholt.
(z) Wtnmlencheimo , Weynegem.
(3) l'1'.r^ab.rns , nunc Vogeiaer.

(4) luthtnahi, liodie de Dommel.
(5) Hohait/chot , hoJie Berlchüt.

En de andere goederen die ik voor
een gedeelte opnoeme , of wel de men-
fchen die my dezelve gegeven of ver-

eert hebben, op dat namelyk dit

fchrift, naa verloop van tyden
,
pleg-

tig moge zyn en fland grypen ; en die

zyn de Perzonen , zoo als zy met ha-

re naamen benoemt zyn.

Rauchingus heeft my gegeven of
vereert zekere Kerk, itaande in den
Burgt van Antwerpen op de Rivier de
Schelde, in 't landt van Ryen, met
hiare aanhangzels , de Dorpen genaemt
Bacualdus, l'f'innilencheimo , Furgalarus

en 't derde deel van den tol in den zel-

ven Burgt van Antwerpen.

En Heribald de Klerk gaf en fchonk

my eene andere Kerk in 't Lande
Marfmii, daar de Maas inde Zee valt,

met haare toebehoorten , en een Moe-
ras , 't welk Schapen voortbrengt.

En Arigibald heeft my vereert en

gegeven een Dorp, 't welke genaemt
wort Wadradoch, in 't landt van Tax-
andrie , op de rivier de Dommel.

En Ansbald gaf of fchonkmy al zyn
aandeel in 't Dorp genaemt Busloth in

't landt van Taxandrie.

En Berethinda , eene aan God ge-
wyde Vrouw

,
gaf ofvereerde my haar

geheel aandeel in 't Dorp Hokanfchot ,

in 't landt van Taxandrie.

En Henrik fchonk my (zyn aan-

deel ) in 't Dorp geheten Poppel.

En Engelbrecht gaf of fchonk my
eertyts zyn geheel aandeel in 't dorp
genaemt HeineÜoth , in 't landt van
Taxandrie.

Insgelyks gaf ofvereerde my Engel-

brecht het dorp , 't welke -genoemt
wordt Alphen , in 't zelfde landt van
Taxandrie.

Insgelyks Ansbald de Klerk gaf of

fchonk my het dorp genaemt Diofna ,

in 't landt van Taxandrie , op den

vloedt Digena.

En
* (6) Peplo, nunc Poppel.

'7) jilpkein. Alphen prope Eredam.

(8) Diojn.i , hodie Dieflen in Majoratu Sil-

vaducenli.

Eee



402 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE
Et liethbaldus mihi condonabat vel

tradehat Eccleftam aVtquam qu^ efi con-

ftrucla in VM^^ Multnaim ,
qua Arari-

de voraiur , cum appendtciis fuis.

En Thietbald gaf "of vereerde my
zekere Kerk , welke gebouwd is in 't

dorp Muknaim, en Araride genoemc
wordt, mee defzelfs aanhangzeis.

Et illiifler "vir Hedenus mibi condonU' En de doorluchtige man Hedenus

hat vel tradebat ommm portionem fuam gaf of fchonk my al zyn aandeel in

in Filla qua voeatur jirmifladi fuper flu- 't dorp genaemt Armiftadi, op den

vio H'itheo in pago tburiniafnes. ftroom Witheo, in 't landt van Thu-
ringafnes.

Supcrim nominatas vel fariptas ego C/e-

mens ff'Wbrordus trado atque tramfun-

do , ad ïllam cafam Dei fuperius nomina'

tam Ettetnacum , vA ad Ulam fan^am

conp-cgaiionem Fratrutn ibidem Deo [er-

vientium\ ea vero ratione , ut quid'^uid de

iifdem rebus fuperius nominatis facere de-

ercverint , in tmnibus babeant patejlatem

faciendi , ut (3 ibidtm omni tempore pro

nojlra mercede , vel /eniore mflro Karoio

Majore domus , feu eorum hominum qui

mibi fuas i es tradiderunt , pr-ficiaut in

augmcntis.

Et illud p^acuit nohis inferendum. Si

fuerit ullus de beredibus vel proberedibus

meis, feu qnalibet oppofita aut extranea

pcrfona , feu judiciaria potejlas
,
qu£ con-

tra boe tejlamenmm vel donationem meam
,

quam ego Clerr.ens fVillibrordus Epifcopus

fana mnite
,
plemque confiUo 6? devotio-

ne iritegrd fieri juji ,venire aut agere, vel

eam infringere voluerit , t^ fi ifta charta

ei ofienia ad relegendmn fuerit prafenta-

ta
, fe 'ipfe exinde compefccre noluerit : in-

primis tram Dei ornnipotentis incurrat

,

tj" janBorum jlngeUrwm , ^ ab omnibus

Ecclcfiis , vel conjortio Cbrijlianorwm effi-

ciatur extraneus , fc? habeat partein cum

Judd ,
qui Dominum tradidit , £5? cum

Datban i^ ylbiron ,
quos terra vivos de-

glutivit , 13 infuper inferat cum forio

fifco auri libras decem , argenti pondo

'quinquagmta coaüus exfolvat , ö* quod

repetit evindicare non vakat. ySHum an-

no VI. regnantc 1'beodorico Rege (726.)

Alle deze bovengenoemde en be-

fchrevene goederen geef en overleve-

re ik Klemens Willebrord aan 't voor-

gemelde Godshuys Epternaken , of aan
die heyiige Vergadering der Broederen
welke God aldaer dienen, 'onder deze
voorwaerde, dac zy zullen vermogen
met alle de voorlchreve goederen te

handelen naa hunnen vryen wil , en
dat zy aldaer t'alltntyden, totonzerza-:

ligheid, of die van onzen Heer Karel
Grootmeeftcr van'tPaleys, ofook van
die lieden , welke my hunne goederen
gefchonken hebben , zouden toene-
men en vermeerderen.

En dit hebben wy willen daar by
voegen. Indien er ymandt mogt we-
zen van myne erven of erfgenamen,
of eenige tegenfpreekende ofvreemde
perzoon , ofrechtelyke Overheid , wel-
ke tegen dezen mynen uyterften wil
of Schenking die ik Klemens Wille-
brord Biirdiop , wel bedacht, metry-
pen rade en oplettentheid heb laten

opmaken , zoude willen opkomen , of
handelen, ofdie verbreken, en dat hem
dit fchrifc om te lefen, getoont en aange-
boden zynde, hy zichegterniet wilde
bedwingen, over dien kome eerft wel de
toorn van God Almachtig , en van de
H. Engelen, hy zy gefcheyden van al-

le Kerken en uitgefloten van het ge-

meenfchapder Chrillenen,,eü zyn deel

zy met Judas , den verrader onzes Hee-
ren , en met Dathan en Abiram , wel-
ke de aarde levendig heeft verflonden.

En daer en boven zal men hem dwin-

gen te geven in den Schatkifl tien pon-

den gout, vyftig ponden zilver, en 't

gene hy v/ederom ej^cht , zal hy niet

verkrygen. Gedaan in 't VI. jaar der

regeering van Koning Theodoric (726.)

Brief
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Brief, waar by Keyzer Otho de 1. aan de Kerk van Nivelle alle

haare bezittingen , oock in 't Landt van Str^en

gelegen, bekragtigt.

Otto , div'ma favente dementia , Im-

ferator jiugufius Romanorum ac Franco-

rum.

^adam Ahhatijfa de Monaflerio con-

firuSlo in bonore S. l^etri ApoftoH , SanUa-
que Virgmii Gerirudis ,

pariter cumfanSli-

monialibus, nomine jidelberina , noftram

adiit Serenitatem., rogans, ut auÉtoritatis

noftra praceptum vel confirmationem do-

navijffemus.

Nos vero , interventu noftra Conjugis

Adelheidis , Filiique nojlri , Regis fcili-

cet Ottonis
,

petittoni ejufdem jibbatijja

ajfenjum prabunnus ,
ö" quidquid Regina-

rius Comes
,

pro fe , conjuge , filiifque

ejus , ad frie^ifJum Monafterium , ubi

S. Gertrudis corporaliter requiefcit , tra-

didit in pago Ardenna fuperfluvio Aifna,

in Comttatu IVaudrichia , in villa qua
dicitur Fillare , man/as xij. Eccleftam

unattt cam adificiii , terris cultis ö" in-

cultis.

SimiUter quidquid pradiSi Reginarii

filius , nomine Liechardus , tradidit in

pago Hasbanienfi , in Villa qua dicitur

Guigolonchian, manfas novem, mancipia

XXXV. molendinum Q cambam unam.

Rodolphus Comes tradidit in Villa
,

qua dicitur Lentlo , man/ai vj
, filvam

ad forcos lx. Joannes pariterque Retbol-

dus pro anima Sigefridi manfas tres , in

Villa qua dicitur Lupponio , fuper fluvio

Tier molendinum unum , mancipia x.

Hillinus tradidit in Villa
,
qua dicitur

Gijlibiernoz , Eccleftam unam , filvam ad
porcos qiiingentos

, pro anima Gifleberti

genitoris fut.

Otto , door de Goedertierentheid
Gods , Keyzer der Romeynen en
Franken , Vermeerderaer des Ryks.

Zekere Abtdis van het Kloofter ^

gefticht ter eeren van den H. Apoftel
Petrus en van de H. Maagd Geer-
truid

,
genaemt Adelberina , te gelyk

met haare geeflelyke Suflers , is tot

onze Hoogheid genadert, biddende dat

wy door ons gezag haer een gebod en
beveiliging wilden verleenen.

Wy derhalven , door voorfpraak
van onze Echtgenoot Adelheidis , en
van onzen Zoon , te weten den Ko-
ning Otto, hebben aan het verzoek
dier Abtdis onze toeilemming gegeven,-
en al 't gene de Graaf Raginer voor
zich , voor zyne vrouw en voor zyne
zoonen, aan het voornoemde Kloof-
ter , alwaer het lichaam der H. Geerr
truid ruft , heeft overgegeven in 't

landt van Ardenne, op de rivier de
Aifne, in 't Graaffchap Waudrichia,
in 't dorp gezegt Villare , te weten 12.

Huyzen en Erven , eene Kerk met de
gebouwen en de beteulde en onbeteul-

de landen.

Gelyk ook al 't geene de zoon des

gemelden Raginers , met name Lie-

chardus, heeft gegeven in 't landt van
Hasbain, in 't dorp genaemt Guigo-
lonchian , namelyk 35. lyfeigenen

,

den Molen en eene Brouwery.

Graaf Rudolf heeft gegeven in *c

dorp y 't welke genoemt wordt Lentlo

,

6. Huyzen en Erven, een bofch voor
60. verkens. Joannes en te gelyk Rot-
bold , voor de ziel van Sigefrid , drie

Huyzen en Erven in 't dorp genaemt
Lupponio , op den flroom Tier een
Molen en 10. lyfeigene.

Hillinus heeft gegeven in 't Dorp

,

gezegt Giflebiernoz , eene Kerk , een
bofch voor vyfhondert Verkens, tot

laeifenis der ziele van zynen vader

Gjflebert.

Joan- Eee Joan-
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loannei 13 Uxor fua Hachunda man-

ftim unum in Villa Tongrinas , Hadebran-

da prata {3 filvam fuper jlwvio Tri, tio-

nolfus pro anima, genitricis fua Helisguin-

da nianfam unam in Comitaiu lejtreha-

tenfi ,
juper fluvio Muoltena, j^delardus

manjatn unam in Vcrechaim fuper f.wviu

Sambra , in Villa qua dicitur Culiaco ^

man/as duas , Roculfus Comes manlam
unam in Villa Nerebacb fuper fiuvio 1e-

nara.

Similiter tradidit Rohcrtus , tixorque

ejus nomine Gena , cum I-ilio fuo Regena-

rio , man/as quatuor in pago Hainaco , in

Villa qua dicitur Haina. Hillinui tra-

didit ,
pro anima Lietgarda , in Pago

Brabantinfe, fuperfluvio Ippingehaim man-

fas quinque^ ftlvas ad porcos centurn. Re'

ginwaldus Presbyterfladium unum in Bru-

ocfella ,
[uper fluvium Brania , manfa!

Jeptem , Ecckjiam matriciarn
, filvam ö"

frata.

Anno centeftmo viceftmo feptimo pofi

tranfitum S. Gertrudis , tradidit quadam
puella , nomine Ricburgis , cmnem heredi-

tatem fuam in terra Kibiiarienfi in Vil-

la Buczefelt. Hereditas S. Gertrudis ft-

ta in Pago Tejfandria fuper fluvio ( i )

Struona, in Villa qua dicitur (2) Ber-

gom, cum integritatefua illic afpiciente:

infula tres, prima Bieveland
, fecunda

Spiefanty tertia Gerfelre.

Villam Merbeckam cum omni integrita-

te quadam Goiftnar in Villa Ramnesbecka

manjas xxx. Eccleflam matriciarn , in

Honfa manfam unam , £s? quidquid perti-

net ad menfam £5? utilitatem Fratruni ö"

Sororum Deo
,
fanSlaque Gertrudi, Fra-

tribus 13 Sororibus famulantibus dcnavi-

mus y
Ö* nofiro pracepto confirmavimus.

Luicolpus Canceïlarius , ad viceni Wil-

lelmi Archicapellani, recognovi.

Datum ix. Kal. Februarii , anno Do-
minica

(i) Struona. , Fluvius Strcene quondsm in

Pago Stryenü.

Joannes en zyne Huysvrouw Hachun-
da, een Huys en Erve in 't dorp
Tongrinas. Hadebranda beempden ,

en een bcfch op de rivier Til. Honol-
fus , voor de ziele zyner moeder Helis-

guinda, een Huys en Erve in'tGraaf-

1'chap Teifherbant op den Stroom
Huoltena. Adelard, een Huys en Er-

ve in Verechaim op de rivier de Sam-
bre , in 't dorp genaemt Culiaco , tvi^ee

Huyzen en Erven. Graaf Roculfus

een Huys en Erve in 't dorp Nerebach
op den llroom Tenara.

Infgelyks gaf Robert en zyne Huys-
vrouw genaemt Gena, met haren

zoon Raginer twaalf Huyzen en Erven
in 't landt Hainaco , in 't dorp genaemt
Haina. Hillinus heeft gegeven, voor
de ziele van Lietgarda , in 't landt van
Brabant , op de rivier Ippingehaim vyf
Huyzen en Erven , een bofch voor
hondert Verkens. Reginwald de Prief-

ter eenen Boomgaert in Bruocfella op
de rivier Brania , zeven Huyzen ea
Erven, de Moederkerk, het bofch en
de beempden.

In het hondert en zeven en twintigfle

jaar naa het overlyden der H. Geertruid,

heeft zekere jonge dochter , met na-

me Ricburgis , gegeven haare geheele

nalatenfchap in het landt van Ribua-
rien in 't dorp Buczefeldt. De ErfFe-

nis van de H. Geertruid gelegen in 't

landt van Taxandrie op de rivier de
Streene, in dejStadt , welke gezegt wordt
Bergom^ met allen defzelfs toebehoo-

ren, drie eylanden, 't eerfle Bieve-

land , 't tweede Spiefant , 't derde Ger-
felre.

Zekere Goifinar gaf het dorp Mer-
becka met alle defzelfs toebehoorten

,

in 't dorp Ramnesbecka 30. Huyzen
en Erven , de IMoederkerk ; in Honfa
een Huys en Erve , en al 't gene be-

hoort tot de tafel en 't gebruyk der
Broederenen Sufteren, hebbenwy ge-
geven aan de Broeders en Sufters God
en de H. Geertruid dienende, en hen
'c zelve met dit gebod beveiligt.

Luicolpus de Kancellier , in plaets

van Willem den Aertskapellaen, heb
het naagezien.

Gegeven den vier en twintigften van
Louw-

(i) tergcM , hodie Bergen op Zoom

,
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minica incaYnationis nongentefimo fcxage-

fimofexto. Jndiclione ix. anno regni Ot-
tonis XXxj. hnperü tv.

ji5lum Trajeölo.
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Louwmaandt, in'tjaarnaa dcMenfch-
wording des Heeren, negen hondtrc
fes en feftig , de ix. Indiftie , het xxxj.
van het Koningryk , en het iv. vaa
het Keyzerryk van Octo.

Gedaan te Tricht.

N°. 4.

Stichtbrief van 't Kloofter van Thoor , door Hilfondis Gravin
van Stryen.

In noniine Sancla ü* In^iviclua Trini-

tatis.

Ego Hilfondis Comitijfa terra de Stryen
,

fequi cupiens turn qui efi fponjus Firgi-

num , de confiïio Domini mei Amfredi

,

Eccléfiam conllruxi in alodio meo de 'Thor-

ne , ubi Ego Ü* filia mea BenedtBa fub
regula fanEiie obedientite ita 'vireremus in

huc fcculo , at msreamur in futaro amiEla

Jlolii a'.bis inter Jngelos comparere in di-

JiriSiii Jufti Judicis. Itaque a'/nicos mihi

faciens de mammona iniquitatis , attuli ad
diêlam Eccléfiam omne allodium

,
quod in

terra mea de Stryen gloriofus Rex Zuen-

tiboldus olim perdonai-erat , inprimis i-

ffam Eccléfiam de Stryen , qua eft confe-

crata in henore £. Maria Firginis j

Montem littoris , ubi BeatiJJinia Gertru'

dis corporaiiter converfata efi ,
ö" cellam

habet a B. Jmando confecratam ; Fillarn

Gilleleyelafa»? appenditiis ; FillamBzer-

le cum altari in bonore Sti. Remigii Con-

fejforis a me conJlruSlo', CafiellumSprun-

delheim cum omni integritate
, ftcut fitum

efi fuper fluvium Moerivater
, filvam ad

forcoi alendos
,
quemadmodum jacet inter

duasMarcas, cum omnijure, F/aricapio^

teloneo, molendino, cenfu, pedagio ö" a-

quagio , in pratis , ftlvis , agris cultis {«?

incultis^ Waftinis, moris , huntido
, fic-

co, alto, bajfoy prout eadem Ego Hil-

fondii Chrijli famula 13 farentes mei te-

nuerunt. Non fit ullus jid-nocatus niji

qimn Francs y Sorores Caembii de 1'horrie

elegertnt. Jdjuro qnoque heredes meos

Stryen Dominoi per eum
,
qui fuit (3 "i^en-

iurus efi, ne ullam gutrram aut malum
con[iliumfaciant haic mea donationi , led

filiam mcam ejufque congregationem defen-

dant in armis (^ jufiitia. Datum apud

'Thorne anno Dccecxcii. Kakndis Ju-

KÜ, IndiBione quaria. Tefles fucrunr,

Johaunes Jbbas Sti. Pantaleonis , F. Bal-

duitius Prapofitus de Dirrha , G. DecU'

nus , Et de militibus tiofiris Franco de

Dun-

In den naam der Heylige en Onver-
deelde Drie-eenigheid.

Ik Hilfondis Gravin van het landt

van Scryen, trachtende hem te vol-

gen die een bruydegom is der Maag-
den , heb , met raad van mynen Heer
Ansfrid, een Kerk gebouwd in myn
eygen Goedt van Thorne , alwaer 'ik

en myne dochter Benedifta , onder
den regel der heylige gehoorzaam-
heid , dus in dezen tyd zouden leven ,

dat wy in den toekomenden , bekleed
met witte kleederen , mogten verwaar-
digt worden onder 't getal der Enge-
len te verfchynen in 't gebiedt des
rechtveerdigen Rechters. Derhalven
my vrienden makende uyt den on-
rechtveerdigen Mammon , heb ik tot

de voorgemelde Kerk aangebragt al het

vrye goedt , 't gene de roemruchtige
Koning Zuentiboldeertyts in myn lande

van Stryen gefchonken hadt , voprna-
mentlyk de Kerk van Stryen , welke
is gewydt ter eeren der H. Maagd
Maria, den Berg des Oevers, alwaar

de H. Geertruid hchamelyk verkeert

heeft, en een Kapel heeft door denH.
Amandus ingezegent. Het dorp Gil-

kleych met defzelfs aanhangzels , het

dorp Baerle^ met dén Outaer ter eeren

van den H. Belyder Remys door

my geflicht. Het Kafteel Sprundel-

heim met alle defzelfs toebehooreen,

gelykhet gelegen is op de rivier Moer-
water ; het bofch om Verkens te voe-

den, zoo als het legt tufTchen de twee

Marken , met alle rechten , Waterin-
gen, Tollen , Molens , Chynfen , Weg-
gelden, Slotenen Grachten, inbeemp-
den, in bofFchen , in bebouw^de en
onbebouwde landen , in woeflynen,
in moeren, in natten, indroogdn, in

hoogen, in laagen , zoo als lek Hil-

fondis, dienftmaagd van Chriftus, en

myne voorouders die bezeten heb-

Eee % ben«
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Dungba, H. de Emelberga ^ G. de Zun-

dert Caflellanm nofier. J. Dapifer. Et

de minifterialibtis Epifcopi Chrijiophorus

Ghardas. Ju Domino feliciter.

ben. Geen Voorfpraek zal er wezen
dan de gene , welken de Broeders en
Sufters van 't Klooller van Thorne
zuilen verkoren hebben. lek bezweer
ook myne Erfgenamen , Heeren van
Stryen , by den genen die was en die
komen zal , dat zy geen twifl: ofkwaa-
de onderneming beginnen tegen deze
myne gifte, maar myne dochter en
haare vergadering befchermen met de
wapenen en met gerechtigheid. Ge-
geven by Thorne in 't jaar 992 , den
eerften van Zomermaandt , de vierde
Indictie. Getuygen waren Johannes
Abt van S'. Panthaleon , F. Balduinus
Prooft van Dirrha, G. Deken. En
van onze Ridderen , Franco van Dun-
gha H. van Jtmelenberg , G. van
Zundert onzen Kafteleyn

, J. Hofmeef-
ter. En van de bedienden des Billchops,

Chriftophel Girardus. In den Hee-
re geluckiglyk.

Brief , waar by Engelbrecht van Scoten , al zyn Oudt
Goedt, 't gene hy te Scoten hadt, geeft

aan de Kerk van Villcrs,

In nomine San8<£ t3 Individua 'triin- In den name der Heylige en Onver-
tatis. deelde Drie-eenigheid.

Ego Godefridus gratid Dei Dun Letha-

ringia^ omnibus ^ua jujlafunt cujiodientibus

^diligenlibus, pacem inperpetuum. Ad boe

nos divina bonitas in terreno principatti (^
honore confiituit , ut juftitta ferviamus ,

y praceptum charitatis in o-mnibus im-

pleamus : fic decet nos buminibus iniperare

Ö* eis prteejfe in terris ,
quatenus bumilila-

tis £5? jufiitiie merito bealorum numero fo-

ciemur in celis. Hccc itaque ditlanteju-

Jiitid , ft reSle fapimus, fi faluti nojiy.e

confutimus , caufas Ecclefiarum t^ utilita-

tes prefentiumfideli di/crelione componitnns
,

pacique ö" utilitati futurorum eddem dili-

gentid providemus. Itaque fatisfacientes

nscejjitati prtejentium
,
pacemqtie Ö' quie-

tem generationi qua lentura eji preparan-

tes , boe prefentis pagina te/limonio notura

facimus
^
qmd Engelbertusde Scotis toturn

AUodium fuum ,
quidquid in agris , aquis

,

terris^ fihis ,
pratis, pafeuis ,Sebotis te-

nebat , omnem quoque familiam Juaw,
qua trans Lotharingiarh mambat, tribus

tantum fuellis exceptis, quas etiam En-
gelbertus Deo ö* Ecclefi.c deScbotis dona-

re deerevcrat , de cetero omnes rediius (hos

C? quidquid pror/us in prefato Allodio, ju-

re

lek Godevaert , door de genade
Gods , Hertog van Lothryck , allen

den genen , die de rechtvaerdigheid

bewaren en liefhebben, altoosduren-

de Vrede. De Goddelycke goedheid
heeft ons daer toe in het aerdfche

Vorftendom en aanzien geftelt , op
dat wy de geregtigheid zouden die-

nen , en in alles vervullen het gebodc
van liefdadigheid ; dus betaamt het ons
zoodanig over de menfchen te heer-

fchen , en over hen op aerden te re-

geeren , dat wy , door de verdienften

van nedrigheid en rechtvaerdigheid,

in den hemel onder het getal der ge-

lukzaligen mogen geplaatfb worden.
Dewyl dan de gerechtigheid ons zulks

voorleert , zoo wy recht wys zyn

,

indien wy zorg voor onze zaligheid

dragen , zullen wy de belangen der

Kerken en de nuttigheid der levenden

met een getrouwe befcheydenheid

voorflaen, en aan den Vrede en het

voordeel der nakomelingen , met de-

zelfde neerftigheid voorzien. Der-

halven voldoende aan de nootzakelyk-

heid der tans levenden , en willende

aan
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re hereiUtarlo pojjïdebat , totum Ecckfia

Beatis Alaritede FUlari ^ (J Fratribiis

Deo ibi famulantibiis pro fulute [ua ö*

fradecej/otum fuerum contiUit : ^ ut illud

Villarienfi Ecckfne confeyjemiis , ;» manu

ttoftra legitimci donatione contulit ö* j(im

diiiis Fratïibus ajfignavit.

jluthoritate igHur £5* poteftate Nobis

traditd prafatum Allodium ficut diffini'

turn , eidem Ecckfia inperpetuum confirma-

mus, jub nofira illud cuftodia £5? prote-

Siptie fufcipimus , auxilium (^ defenftonem

fff mce(Jitate promittimus. Et ut hoc ra-

tiiffi y immobile apud poftcros habeatur

,

prefentem paginam figilli rioftri imprejjione

cum affignatione teftium communimus ,
quo-

rum ifta funt nomina. Godefridus de Bre-

da 6? Henricus frater ejus , fVillclmus de

l)ongkbert 13 Gerardus frater ejus , Ge-

rardus de Marbais , Balduinus frater

ejus Cj? Paganus de Marbais, Gofuinus

de Haverech , Henricus Magthoc , Ge-

rardus Tacon Firmianus. JStum eft hoc,

Ferbi Incarnmti anno M. C. LX. co»-

(urrente fexto j IndiSione mnd.

aan de nakomelingfchap Vrede en rufl

bezorgen , zoo maken wy, door dege-

tuygcnis van dit tegenwoordige fchrifc,

kond en kennelyk , dat Engelbrechc

van Schoten al zyn vrye Goedt , 't gene
hy in akkers , in wateren , in landen ,

in bofTciaen , in beempden , en in wey-
den te Sclioten bezat , oock alle zyn
huysgezin, 't welke aan geene zyde
van Lothryck zyn verblyf hadt , al-

leen uytgezondert drie jonge doch-
ters , welke dezelve Engelbrecht hadt

befloten aan God en de Kerk van
Schoten te fchenken , voor 't overige

allezyneinkomften, en 't genehy ver-

ders in 't gemelde vrye Goedt erfFe-

lyk bezat
,

geheel en al aan de Kerk
van de H. Maria te Villers , en aan
de Broeders die Godt aldaer dienen

,

voor zyne en zyner voorzaten zalig-

heid, heeft gefchonken: En op dat

wy zulks aan de Kerk van Villers

zouden bewaren , zoo heeft hy 't zel-

ve door eene wettige gift in onze handt
geftelt , en aan de voornoemde Broe-

ders bewezen.

Wy dan , door de macht en 'tgezagj

ons verleent, bevefligen aan dezelve
Kerk voor altyt het gemelde vrye
Goedt, zoo als het hierboven befchre-

ven Haat , nemen het in onze hoede en
befchermingjen belooven aan 't zelveal-

le nodige hulp en byftant. En op dat die

vaft en onverbrekelyk by de nakome-
lingfchap moge gehouden werden , zoo
hebben wy dit tegenwoordige fchrifc

met het opdrukken van ons zegel, en
de onderteikening der getuygen be-

kragcigt; welkers namen deze zyn.

Godevaert van Breda, en zyn broe-

der Henrik, Willem van Dongelberg,
en zyn broeder Gerard, Geraerd van
Marbais, zyn broeder Boudewyn . en
Paganus van Marbais , Goswin van Ha-
verech , Henrick Magthoc , Gerard
Tacon de Pachter. Dit is gedaen in

't jaar der menfchwording van Chrif-

tus II 66. de negende Indiftie.

N°. 6.
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No. 6.

Hendrickj Hertog van Xotóryc/è , geeft aan Godevaert^ Heer van
Breda, het Goedt van Breda te leen.

In nomine SanSia £5" Indhidua Trim-

tatis. Ego Godefridus de Scoten^ omni-

bus in perpetuum r.otum ejfe 'voluwus tarn

fofleris ^uam prafentibus
, quod ego G.

de Scoten Caftelium de Breda , cum omni

Mlodio quod tenui £5? temo infra iocum
,

qui Haga dicitur , Ubere in manu Do-
mini Ditcis Henrici , iJomime DtuiJJie

M. ,
Ö* eorum haredii reftgnavi ; ipft

lero, quia mei pradecejfores d Juis pne-

decejforibus fic tenucrani , idem Allodium

totaiiter in feudum rrAbz cowulerunt
, y

praterea hpmines Advocatiarum juarum
ibidem jacentium, immo quidquid ibipof-

fidebant ; feodis bominum [uorurn mini-

fterialiiim locisjudicii qua Arlua 'vocantur

exceptis : injupe'r Tero Uberum 13 ahfolu-

turn prafiiti hominium, t? ipfi eerturn

contra quemlibd mihi promiferunt auxi-

Jium, ubi dejure meo cunfifus, ad diem

prafixum iel ad judicium vocatus venire

non recu/arem ; uxori tnea fi decederem fi-
ne harede., in bonis meis eifdem ufufru-

Slum recognoverunt , ut autem bac rata
,

i3c. Teftes Galtcrus Berthout , Henricus

de Cucb , Gerardus de Grimberg , Arnol-

dus frater ejus , Arnoldus de Dieft ,

fFillelmus de Bierbais , Henricus de Hafo ,

Amoldus de Winfemale , Alardus Rapa
,

Gojuinus de Hyfcha ,
£5" hujus carta con-

feSlores, Gerardus, Raynerus.

In den naam der Heylige en Onver-
fcheyde Drie-eeiygheid. Ik Godevaerc
van Scoten begeere dac voor altoos

kennelyk zy allen tegenwoordigen en
toekomenden, dat ik G. van Scoten

den Burgt van Breda/met al het vrye

Goedt, 't gene ik heb bezeten ennjg
bezit beneden de plaets welke Hage
genoemt wordt , vryeiyk in hariuen

van Heer Hertog Henrick. van Vrou-
we de Hertogin M. , en van haaren

erfgenaem, geftelt heb, maar dat zy,
om dat myne voorouders van haare

voorzaten het zoo gehouden hadden,
my dat zelve vrye Goedt geheely . te

leen gegeven hebben , en boven dien

de Mannen van haare Voogdyen al-

daer leggende, zelf alles wat zy daer
bezaten, alleen uytgezondert de ke-
nen haarer bedienden inderechtplaet-
zen, welke Arlua genoemt worden.
Vervolgens heb ik den vryen en onbe-
paelden eedt van hulde en manrchap*
gedaen, en zy hebben my vafle en
zekere hulpe belooft tegen een yder,
zoo ik, op myn recht betrouwende,
tegen den gellelden dag, of in rech-

ten gedaegt zynde , niet weygere te

verfchynen. Aan myne huyfvrouwe

,

indien ik zonder erfgenaem aflyvig

worde , hebben zy in de zelve goede-
ren het vrugtgebruyk bewezen , ea
op dat dit vaft en beflendig zy

,

enz. de Getuygen waren. Wouter
Berthout, Henrik van Cuyk, Gerard
van Grimbergen, Arnout zyn broe-
der , Arnout van Dieft , Willem van
Bierbais , Henrik de Hafe , Arnout
vanWelemale, AlardRapa, Gosuan
van Hyfch , en de opftellers van de-

fen brief, Gerard . Reynier.

Henricus Dei gratid Dux Lotharin-

gia. Notum eJJ'e uolumus tam futuris

quam prafentibus
,

quod Godefridus de

Scota Allodium de Breda mftrum ejje re-

cogiiovit
, y omnem Allodium

,
quod ha-

bet intra Indaginem quod vulgo Hagen
dicitur, in manus noflras refignavit , y
a Nobis infeudo recepit

,
praterca l^enne

uf-

Wy Henrik, by der gratiën Gods,
Hertog van Lothryk, wilicn dat aan
toekomenden en tegenwoordigen ken-

nelyk zy , dat Godevaert van Scoten

erkent heeft , dat het vrye Goedt van

Breda aan ons toebehoort, en dat hy
allen het vrye Goedt, 'tgenehyheefc

onder den omtrek, welke Hage ge-

noemr
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"ufque Strine Ö" conduSium de Breda. Et

infuper quidquid juris in terra pr£'

di£ia habere debemus (exceptis minijle'

rialibus nojlris £5? feodo minifierialium

Ö" bominum noflrorum) ei Ö" h£>e-

dibus fuis in feodo concejjimus ; ft ve-

rb pr^di&us Godefridus de Scoia abf-

que frole decefjent (^ uxor fua fupcrfes

fuerit , u/umfru6tum in omnibus bonis fuis

quamdiu vixcrit , de noftra conccfjïone ob-

tinebit:, quod ft alijuis injiiriam vel gra-

'vamen, ^c. fefies, Henricus de Cuyck

,

Jrnoldus de IVefemak, IValterus Mph

,

Jlardui Rapa , fVallerus Bacb , Wil-

iehnus de Ekerne (i 169.)

noemt worde, in onze handen heeft

overgegeven, 'en weder van ons te

leen ontfangen, met de Veenen tot

by Stryen, en denGeleytol van Breda.

En boven dien ai het recht, 't gene wy
moeten liebben in 't gemelde Lande
(uytgezondert onze bediendens, en de
leenen onzer dienarenen mannen) heb-

ben wy hem en zynen erfgenamen te

leen gegeven. Zooegter de voornoem-
de Godevaert van Scoten zonder kin-

deren aflyvig wierdt, en eene Vrouwe
naaliet, zoo zal dezelve, gedurende
haar leven , van alle de gemelde goede-
ren het vruchtgebruydc hebben. In-

dien ymandt eenig ongelyck of
moeyenis , enz. Getuygen, Henrik
van Cuyck , Arnout van Weferaale,
Wouter Alph, Alard Rapa, Wouter
Bach, Willem van Ekèren (i 196.)

N°. 7.

Brief, waarby Dirk de VII y Graaf van Hollandt , afllaat van al

't Recht , 't gene hy meende te hebben op 't

Landt van Breda.

in mmine SanSla t3 Individua Trinï-

tatis.

Ne prefèntis atatis negotia confamai

bblimo , literarum indiciis folent leternari.

Notum fit igitur lam futuris quant pre-

fentibus hujus pagina infpeêloribus
, quod

difcordia ftierat a nmüis temporibiis in-

ter Henricum Ducem Lotbaringia ö*

fttos pï£dtceffores {5? inler Theodoricum

Conütem Hollandia ö* fuoi pradeceffores
,

de terra inter Mojam (3 Scaldim , 0^1? qua

eatcnus proceffum efl , quod illa difcordia

'confilio hominum utriujque tali modo fopt-

ta ejl. Comes refignavit in manus ipjius

JJucis oppidum Dordracenfe ex utraqiie

parte aqu<e , Dordrecbtswaerde , Heres-

1:;aerde , Duffm , ac totam 'Terram intcr

Stryen t? IVaelixiyck , ufque ad tcrram

Ducii. Hanc quuqtie terram recepit Co-

nies tn feudum cl Duce , £5? fa^us efl ho-

mo fuus ligms. Juravit etiam
, quod de

pr^edina terra,^ inpropria perfona, di-

Slo Duci de cetero ferviet , tanquam homo
ligiiis domino fno , contra omnes hommes

,

cxcepto Imperio
,

ftcut jus fuum ejt erga

imperium. Nee hoc delur obliiioni
,
quod

Dordrecht , Dordrechtsivaerde , Heres-

u'aerde , ö" Duffen datum efi concam-

hium Duci £5? heredibus fuis ,
pro terra il-

Ja quam Dux \i3 fui pradeceffores ca-

lumniati funt fuper Comitem £s? fuos pra-
'

'
dccef-

In den naam der Heylige en Onver-
fcheide Drie-eeoigheid.

Ten eynde de handelingen der te-

genwoordige tyden niet in vergetel-

heid zouden raken , is men gewoon
die door de Schriften te vereeuwigen;

Het zy dan kennelyk allen toekomen-
den en tegenwoordigen , die dezen

brief zullen zien , dat er zedert lange

jaaren verfchil is gevveeft tuflclien

Henrik Hertog van Lothryk en zyne
voorouders en Diderik Graaf van Hol-

landt en defzelfs voorzaten over het

Landt gelegen tulFchen de Maas en
Schelde, Vv^iar omtrent zoo verreis

gevordert , dat die tweefpalt , door raad

van weerzydze mannen, op deze wy-
ze is beflilt. De Graaf heeft in han-

den des Hertogs overgegeven de Stade

Dordrecht aan beyde zyden van 't wa-
ter, Dordrechtsv/aerde , Hereswaer-
de, Duflen, en 't geheele Landt tuf-

fchen Stryen en Waelwyck, tot aan
het landt des Hertogs. Dit voornoem-
de landt heeft de Graaf mede van den
Hertog te leen ontfangen, en is dus

defzelfs Leenman geworden. Hy heeft

ook gezworen 'dat hy,uyt hoofde van
't gemelde landt , voor 't overige den
Hertog in eygen perzoon zoude die-

nen, gelyk een Vaflal zynen Heere^
f ff tegen
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decejfores, ultra verfus Zelandiam. Per

hoc quoque remanferunt' ö" fopita fuat

omnes dijcordi^ , calumniie l^ quxftiomi ,

inter eos. Hj:c bona concejfit Dux Co-

miiijure Brabantim, ita videUcet, quod

nullus beres inde exheredabitur. Simili-

ter Dux juravit y quod Comitem juvabit

contra omnes homines, taaqttam hominem

fsium ligium
,
quamdiu conftlio fuo acquie-

fcere ^ vee jitriCtirite fua Jlare voluerity

Ö* hoc excepto Imperia
,
/icut jus fuum efi

erga Imperium. PvcCter hoc dimiftt Co-

mes Duci ö" beredibus fuis , quod omnes

mercatoreseorum perterram Comitis tranf-

euntes , tam in aquis
,
qnam in ter/is

,

manebunt in omni eo Jure theoloniorum
,

quo theolonia fuerunt a principio injiituta :

idem vero vice verfd Dux Comiti fecit.

Frieterea Comes renuntiavit omni juri

quod babere, fe dixerat in Breda. Jnfu-

per condi&um eft ,
quod Comes non retine-

bit aiiquem in terra fua, qui damnumfa-
ciat Duci vel fuis beredibus quamprimum
hoc perceperit ; y idem Dux objervabit.

Omnes homines meliores Comitis jurave-

runt
,
quod hac concordia Jlabilis perma-

nebit
; fimiliter homines Ducis. Sang

quidquid Duci continget humanitus , Cö-

mes (^ heredes fi juvabunt heredes Ducis

confervare terram , £5? ïigium prafiabunt

eis bomagium , ut fupradi^umeft: Simi-

liter Dux 6? fi'^ heredes juvabunt heredes

Comitis
, ft Comes decedat : quodf Comes

£5? Dux moriantur , uxores 13 heredes

eorum fthi invicem affiftent £5? juvamen

pr^Jiabunt. H<ec autem ut inpoflerum

rata permaneant , figillorum appofitione

tam Ducis quam Comitis funt inviolabili-

ter roburata , teftibus bis. Theodoricus Tra-

jeÉIenfis Epifcopus , Mathihlis Ducijfa.,

Henricus Dux de Limborch , jilbertus

Comes de Daesborg , Philippus Comes

Na-murcenfis , Willelmus frater Ducis
y

Henricus de Kuyck , Alhertus filius ejus
,

Walterus Bertbout , Godefridus de Sco-

ten , yJrnoldus de Grimbergen, Arnol-

dus de Dieft, Leonius de Aa., Godefri-

dus Cafielianus de Bruxella , Arnoldus

de TVefemale , Amoldus de Waelhem ,

Willelmus Vulpes , IValterus Bac. Hi
fuHt homines Comitis. Ruigerus de Meer-

hem , Hugo de Voern , Theodoricus de

Altena , Gerardus de Horft , IVillebnus

de Tbeylingen , Simon , Joannes Ü* If-

hrandtts de Haerlem , Albertus Bernar-

di, PValterus de Egmonde , Florentius de

IVelde , Philippus de Waffenaer , Ar-
noldus , Henricus ö* Joannes de Rys-

ivyck , Theodoricus de Bockel , hi etiam

13 alii qtiamplures juraverunt. Data
-.

,. funt

tegen allen , uytgezondert het Key-
zerryk, gelyk zyn recht omtrent 't

Ryck is. En dit moet niet vergeten
worden, dat Dordrecht, Dordrechts-
waerde, Herefwaerde en DulFen, by
verwifleiing , zyn gegeven aan den
Hertog en zyne Erfgenamen , voor het
landt naar den kant van Zeelandt, 't

gene de Hertog en zyne voorzaten
van den Graaf en defzelfs voorouders
ten onregce hadden gehouden. Hier
door zyn ook alle de tvveedragten, krak-
keelen en gefchillen tuflchen hen ter

nedergelegt. Deze goederen heeft de
Hertog aan den Graaf verleent naa
het Brabantfche recht, zoodanig dat
geen erfgenaam daar van zal onterft
voorden. Insgelyks heeft de Hertog
gezworen , dat hy den Graaf, als zy-
nen Leenman , zal helpen tegen allen

en een ygelyk , zoo lang hy zich aan
zynen raad gedragen, of voor zyn
Rechtshof verfchynen wil, wel tever-
ftaen uytgezondert het Keyzerryk

,

zoodanig als zyn recht omtrent hec
Ryck medebrengt. Bovendien heeft
de Graaf den Hertog en zynen Erfge-
namen toegedaan , dat alle hunne Koop-
lieden door de landen des Graafs tree-

kende , zoo te water als te landt , behou-
den zullen het recht omtrent de tollen,

zoo als het zelve is bedongen wanneer
die tollen eerfl zyn opgerecht gewor-
den; het zelfde heeft ook de Hertog we-
derom aan den Graaf belooft, Daeren-
boven heeft de Graaf vertegen al

het recht 't gene hy voorgaf te heb-
ben op Breda. Bovendien is bevoor-
waert , dat de Graaf niemant in zyn
Landt zal houden, die den Hertog of
zynen erfgenamen eenige fchade zou-
de toebrengen , zoo ras hy daar van
kennis zal bekomen ; en de Hertog
zal van gelyken doen. Alle de voor-
naemfte Mannen des Graafs hebben ge-

zworen , dat deze overeenkomfl be-

flendig zal blyven, Insgelyks heb-
ben de Mannen des Hertogs gedaan

;

zullende dit verdrag fland grypen, al-

hoewel de Hertog mogte aflyvig wor-
den , by aldien de Graaf en zyne nako-

melingen de Erfgenamen des Hertogs
helpen het Landt voor hen behouden

,

en hen hulde en manfchap doen, ge-

lyk boven gemeld is ; Insgelyks zal de
Hertog en zyne nakomelingen , in-

dien de Graaf komt te Ilerven , de

erfgenamen des Graafs helpen. In-

dien beyde de Graaf en de Hertog

flierven , zoo zullen hunne Vrouwen
eo
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fmt b<sc anno Dominica Incarnatiotiis en Erfgenamen eikanderen alle hulp
M. CC. lil. tertio Nonas Novembris. en byflant doen. En op dat die alles

voortaen vafl; en beftendig blyve, zoo
is het door de opdrucking der zege-
len zoo van den Hertog, als van den
Graaf onverbrekelyk bekragtigt, heb-
bende daar over als Getuygen geilaan

,

Diderik BilTchop van Utrecht , de
Hertogin JVlathildis , Henrik Hertog
van Limburg , Aibert Graaf van Daes-
borg, Philips Graaf van Namen , Wil-
lem broeder des Hertogs , Henrik van
Kuyck , Aibert zyn zoon , Wouter Bert-

hout , Godeiaert van Scoten , Arnout
van Grimbergen, Arnout \'^n Diefl

,

Leeuwe van der Aa , Godevaert Kaf-
teleyn van Bruflel, Arnout van We-
female, Arnout van Waelhem, Wil-
lem de Vos , Wouter Bac. Dit zyn
de Mannen des Graefs ; Rutger van
Meerhem , Hugo van Voorn, Dide-
rik van Altena , Gerrit van der Horfl

,

'. Willem van Teylingen , Simon
, Jan

,

en Ysbrandt van Haerlem, Aibert Ba-
renden , Wouter van Egmond , Floris

van Welde , Philips van WafTenaer,
Arnout , Henrik , en Jan van Rys-
vi^yck , Diderik van Bockel. Deze en
nog meer anderen hebben mede den
Eedt gedaen. Gegeven in 't jaar der
Menfchwording ons Heeren 1203. den
derden van Slachtmaandt.

N°. 8.

Godevaert Heer van Breda y geeft zich met zyn Landt over, in

Vafallagie j aan Hendrick Hertog van Brabant.

In den naam des Alderhoichile Onverfcheyden Drievoldigheyt.

Henrick, Hertoge van Lothryck , Allen in eeuwicheyt. Want 't geene,

dat alleene der flerHycker memorien gecommandeert wordt , midts lyeiitheyc

des tyts lichtelyck verflryft : oirboirlyck gefien ift , op dat tgene , dwelck
der memorien vi^erdich is , by fchrifcen vs^ordde geperpetueert. Daeromme
mits defen tegenwoordigen blade condt willen wordden toecomenden ende te-

genwoordigen , Dat den Mannen die den Toll der fchepen door den Rhyen en-

ae der Schelde van ons te leene hielden , om heure onbehoirlicheyt ende vio-

lentie , die zy den voorlydenden aandeden , mits vonneffe onfer Mannen ende

heuren genooten , hebben doen abjudiceren. Van welcken Toll wy (de helft

ons referverende) hebben de ander hellicht onfen geminden verluchtigen Man-
nen Godfroide van Breda in rechten leene geconfereert, met fülcker conditien^

dat die felve Godfroidt met zyn crachten ende machten alleen door die voorfz.

Wateren lyende, alfoe verre ons geleyt reyckt, vrede doen fal, fonder onfen
labeuren ende coften, ten vi^aere hem lichts tfegen reefe foo groote raacht, dat

openbaer waere hem te behoevene onfer huipe , alsdan met onfen eygenen
lichaeme ende allen onfen Lande, op dat noot zy, hem afllfleren moeten. Van
allen fchepen Toll fchuldichzynde, wy d'een deel , ende d'anderdeel die voorfz,

Godfroidt heffen fullen, maervoor den Wyn, die men hier voormaels van den

F f f 2 fee-
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fcepen wyn brengende, ontamelyck placht te nemene , drie alleene pennin*

gen Coolfcher munte, van elcken vate te vorene , hebben wy gedecerneert,

van dewelcken wy die twee hebben behouden , den derden den voorfz. God-

froidc in leene confererende. Tot defen Toll te nemene fullen wy hebben

eenen eygen Scip , ende eenen eygenen Tollenaer ; desgelycx die voorfz. God-
froidt fal hebben een eygen Scip ende eenen eygen Tollenaire ; Ende elck van

ons fal , daert hem believen fal , nemen zynen Toll op 't Watere , dat ge-

noempt wordt die Schelde. Ende op dat alle quade cofbume van nemen ende

drinckene Wyn cefTere, decerneren, dat elck die Adminillrateur ons ende des

voorfz. Godfroidts Tols wefen fal., van de Coiplieden wyn exigeerde, oft in danc-

ke geofFereert dien name , fyn lichaeme fal onder ons macht fyn , en fonder

hoope van reftitutien fal onterft wordden , Ende die Coipman die hem den Wyn
gefconken heeft ofc geofFereert, dat cuftbaerfte vat Wyns, dat int fcip worde

gevonden, fal hy verliefen. Voirtaen den Mannen die Scakerloe van ons in

kene hielden; om die injurien ende vyolentien die zy foe wel te water als te

lande den luyden aendeden , alle tleen van Scakerloe om heure verdienften by

Vonnilfe van heuren genooten, hebben wy doen abjudiceren, ende tfelve met
alle geheelheyt hebben wy Heeren Godtfroide te leene geconfereert ; Ende des-

gelycx dleen van OlTendrecht, gelyck de ghene die dat felve te vooren van
Ons hielden , den felven Godfroiden hebben geconfereert te leene met alfulc-

ker aengefetter conditien , dat van Scakerloo ende Offendrechc hy oft zyn Erf-

genamen die Breda oft Schothe hebben fal , dit leen altyt van ons fal hebben
,

ende nyet fal mogen eenen anderen daerin inherederen. Item foe wie van
onfen Mannen quame in den Lande van den felv^e Heere Godfroidt om te

woonene , hy fal die in vrede poflideren , ten ware dat zy Ridders of Ridders

zoonen oft van onfen Familien waren , foe verre fy wederom tot ons keeren

wouden , alsdan fullen zy ons wefen als te vooren. Op die felve forme fal men
obferveren van der Mannen des voorfz. Godfroids by alfoe van den onfen zy

hen tot ons transfereerden om te woonen ; Ende by alfoe van den onfen

gingen van ons tot Godefroiden ende Landt onder ons hadden , fullen wy
dienfh van dien landen foo tamelyck nemen

,
gelyck van onfs Mannen , in

gelycke gebaerlyke valeure fullen wy hen doen. Ende 't felve behoirt te

doene die felve Godfroidt van zynen landen, zynen Mannen tot ons comen-
de , op dat de gene , die van ons willen gaen tot hem , ende van hem tot

ons , in egeens daeromme nyet en wordden van enich van Ons gedeterioreert.

Want by alfoe dat eenige van den eenen van Ons beyden vertogen totten

anderen van Ons , ende van te voren geexcefleert hadde , oft . van enigen

dingen hem bedroch opgeleyt ware, nae der gelegentheyt van den excelTe

ofc bedroge, by Vonniflèn fullen zy ons emende doen. Item alle die Man-
nen des voorfz. Godfroidts die in den dage van defe Conventien vrye Ste-

den, die van nyeuws hadden gemae6l, ingegaen waren om te woonen, te

wetene Oifterwyck, Arendonck, Herentals , Turnhout, Hoichftracen , op
dat zy willen ^ daer altyt fullen woonen , Ende Heer Godfroidt van heuren
Landen in fyn Heerlicheyt liggende , alfoe tamelyck dienll nemep fal gelyck
van de Landen van fynen Mannen in gelycker weerde hy pleecht te nemene

,

alfoe dat zy daerom gheen behynderheyt en lyden ; oft zy wederom keeren
wilden , met gelycken m.oede laten wy hen weder wechgaen; 'niaér waert
faecke, dat zy na den tyt van defer Conventien wilden gaen om te woonen
tot nyeuwe Steden, oft ander die wy mae6len vry, ende tenware by con,-

fente des voorfz. Godfroidts , ende daer aff by zyn wille dat deden , hen ^oé,-

den fullen wefen in de macht deffelfs Godfroids, ende daer afF fal zynen willé

doen , alfoe dat hy by dien ons nyet en fal ofFenderen. Item in d desgelycx
ift te obferverene van onfen Mannen , by alzoe zy lichts boven onfen wille tot

vryen Steden nu des voorfz Godfroids, hen transfereerden, maer willed

eenige van den Mannen deffelves Godfroidts hen transfereren om te woonen tot

ouden onfen Steden van oudts geëdificeert, gelyck fyn Bofch, Sichnen , Lie-
re, Arfchot , Antwerpen, Loven en diergelycken , dat fullen fy vry mogen
doen met fulcken rechte als zy van oudts foe plegen te gaene. Dit afJe geiyét

voorfz. is Wy onfen Maegh ende getrouwen verluchtigen Man Godfroiden vaü
Breda ende zynen erfgenamen ia rechteia leene hebben geconfereert om te hon-

dene
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dene van Ons ende onfen erfgenamen. Wederomme de voorgenoemde ver-

luchtige ons Man Godfroidt heefc ons als zynen verluchtigen Heere gelooft mee
fynen eede geconfirmeert , dat hy ende zyne erfgenamen voirtane met heuren
Cafteelen , Landen, Mannen, Ambachtsluyden ende èygenen lichaemen Ons
ende onfen Erfgenamen getrouwelyck dienen fullen. Ende ter confirmatien

van defen dingen , uyten gebode des voorfz, Godfroidts fpecialyck, alle Rid-
ders en Ridders zoonen allen zyns Lands twee hondert ende veertich Mannen
van de twelf dorpen hier toe gecoren , hebben gefworen ende hon ende hon-
nen erfgenamen daer toe geobligeert , oft licht defelve -Godfroidt oft zyn Erf-

genamen 'c gene dat voorfz. is infringeerden , off (gelyck voor getauxeert is)

ons nyet getrouwelyck dienden, fy alsdan met alle heure crachten ende goe-
den Ons oft onfen Erfgenamen tfegen den felven Godfroiden oft zyn Erfgena-

men fullen dienen , ter tyt toe, dat zy den felven oft zyn Erfgenamen tot on-
fen getrouwen dienfl wederbracht fullen hebben. Wederomme waert dat ye-

mandt den voorfz. Godfroiden tonfer faecken oorloghe attempteerde te move-
rene , Wy fullen hen met allen manieren alTifleren ; oft waert dat yemandt hem
onrechtelyck onterven wilde , zoe lange hy bereet waere den rechte te obedie-

ren , ende tot onfen Rade te liane, wy en fullen den felven als onfen verluch-

tigen Man nyet affwefen , dwelck met allen voorgaenden artikelen wy mee
onfen eedt confirmeren. Ende op dat tbiat van delen onfer Conltitutien hier

naemaels onbevleft ende onbefmet gehouden wordde, hebben dien doen be»

fchryven ende toet aenfettens ons Segels met ooick onderfchrifte van Getuygen
roboreren. Die namen der Getuygen zyn defe. Wouter Berthout , Geerde
van Grimbergen , Aerdt van Ranfl , Godfroid Cafteleyn van Brueffel , Aert van
Wefemale, Aert Dapifer, Robyn van Thienen, Willem van Ekeren, Willem
van Liere , Wouter de Ruman , Amptman van Antwerpen , Willem van Halle

ende veele andere. Defe dingen fyn gefchiedt in 't jaer der incarnatien ons

Heeren duyfent tw^e hondert twelve, vj. Kalendas Mar tii.

N". 9.

Gifté der HoeVe van Nieidandt te Alphen aan 't Klooflef

van Tongerlo.

In nomine Patris ö* Filii fcf Spiritui

SanSi,

Ego Godefriclus Domims de Breda no-

tum ejfe cupio tam prefentibus quam futw
ris

,
quod Ego in remijjlonem peccatorum

nteorum , £5? pracipue pro anima Patris

mei ö" in die Jepulturte ejus , divifi Eccle-

fia Sta. Maria de Tongerio , manfam
unum inFilla de Alphen, liberum ah om.'

»i onere fjf exaHione in perpetuum. Ut
autem hoc ratum ö* inconvulfum perma-

«eat
,
prajens fcriptum ftgillo meo ö" Ji-

gillo matris mea de Breda feet confirmari.

AQum anno Dominica Fncarnationis ntiU

hfimo, ducentefimo decimo feiito.

1 ni n£K)j3'-

In den Name des Vaders , en des

Zoons , en des Heiligen Geeftes.

Ik Godevaart Heer van Breda be-*

geere aan tegenwoordigen en toeko-

menden kennelyk te zyn , dat ik , tet

vergeving myner zonden , en voorna-

mentlyk voor de ziele myns Vaders
en op den dag zyner begraving, heb
gegeven aan de Kerk van de H. Ma-
ria te Tongerloo een Huys en Erve in

't dorp van Alphen , om dezelve ten

eeuwigen dagen vry van alle laften en
fchattingen te bezitten. En op dat dit

beftendig en onverbrekelyk blyve , Zoo
heb ik den tegenwoordigen brief mec
myn zegel en met 't zegel myner Moe-
der (Vrouwe) van Breda doen bekrag-

tigen. Gegeven in 't jaar na de Ge-
boorte onzes Heeren duyzend twee*

hondert en feftien.

Fff 3 N". 10,
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N°. lo.

Overeenkomft tuffchen den Hertog van Brabant ,"^n den Heer van
Breda y wegens de Stadt en den Burgt

van Breda.

In mmitte Patris , Filii ö* Spiritus

San^i. uimm.

Sciant tam futuri quam prafentes
,

quod Henricus Dux Lotharingia (3 Go-

defridus de Scoten in hum modum conve-

nerunt. Cajirum ö" Filla de Breda Al-

lodia Ducis Junt ,
ö" Godefridus pater

diSti Godefridi ab ipfo Duce ea in feo-

dutn tenebat ,
ö* idem Godefridus filius

ea ab ipfo Duce cum omni Allodio quod

pater fuus infra locum qui dic'ttur Haga
habebat^ in feodum tenet , tanquam ligius

homo , i^c. Tefies , Joannes Pnepofi-

tus yintverpienfis , Mgidius Berthout
y

Rafo de Gavera , Galterus de Bierbeek
,

Galterus de Campenholt fs? Gisbertus Fra-

ter ejus , JValterus de Pulle , Arnoldus

de Walhain , Bafiinus de Berlaer ^c.
AUum apud Liram anno MCCXXIII.

N^

In den Naam des Vaders , des Zoons
en des H.Geells, x\men.

Het zy kennelyk aan toekomenden en
tegenwoordigen , dat Henrik Hertog
van Lothryk en Godevaert van Scoten
in dezer voegen zyn overeengekomen.
De Burgt en de Stadt van Breda zyn
een eygen goedt des Hertogs, en Go-
devaert , Vader van den gemelden
Godevaert , hield dezelve van den Her-
tog te leen , en Godevaert de zoon
houd ze van den gemelden Hertog

,

met al het vrye goedt, 't gene zyn
Vader beneden de plaets, welke Ha-
ge genoemt wordt , bezat , te leen als

zyn Vaflal , enz. De Getuygen zyn
Joannes Proofl van Antwerpen, Gil-
lis Berthout , Rafo van Gaveren , Wou-
ter van Bierbeeck , Wouter van Cam-
penhout , en Gysbert zyn broeder.
Wouter van Pulle , Arnout van Wal-
hain , Baftiaan van Berlaer , enz. Ge-
daen te Lier in 't jaar 1223.

II.

HildegomfAhtdis van Tboor noemt den Hertog van Brabant
haren Advocaat.

Omnibus hoc fcriptum videntibus, Hil-

degondis Abbat'ijfa i§ totum Capitulum de

Toren
, falutem in vero falutari. Notum

facimus univerfis ,
quod nas promifimus

lllufiri Principi Advocato noftro Duci
Lotharingia

,
quodbona Ecclefia nofira in

Buerle y in Gilfe .^ in confnio de Bre-

da jacentia , nulli ad firmam dabimus,

nuÜi procuranda concedemus
, fed per nos

perfonahter vel per proprium nuntium ea

procurabimus i^c. A^um anno gratia

MCCXXXL

Allen den genen , die dit Schrift zul-

len zien , Hildegond Abtdis en 't gan-

fche Kapittel van Thoor, heyl in den
waaren Heyland. Het zy Icennelyk

aan allen , dat wy hebben belooft aan

den Doorluchtigen Prins , onzen Advo-
caet , den Hertog van Lothryk, dat

wy de goederen van onze Kerk
,
ge-

legen in Baerle, in Gilze, en in de
nabuurfchap van Breda, aan niemant
zullen in pacht of te bedryv&n geven,
maar door ons perfoonlyk of door on-

zen eygen afgezondenen zullen bedry-

ven enz. Gedaan^ in 't jaar der jGena-

de 1231.

N«. 12.
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N°. 12.

Verdrag tufTchen Hendrik Hertog van Brabant en Heer Gillis van
Breda , ter befliffing der verfchillen onder

hen gerezen.

In nontim SanSia G? Individu^ Trini-

tatis.

Taïis inter Dominum Hemicum Du-
cem Lotharingite 6? Egidium de Breda

compofitio eji ordinata. jpfe Dominus
Dhx hominium Juum recognovit , Domi-
no Egidio , £5? omnibus coadjutoribus fuis

Ö* fautoribus offenjam [mm remiftt'. ö*

idem Egidius fautoribus Ducis ftmile fecit

vice ler/a. Omne fpolium bominibus Du-
cis ablatum , idem Egidins in manus Ab-
batis S. Micba'élis in Antverp. reftituet

,

iia quod fi Dominus Henricus £5? Gode-

fridus filii Ducis kanc compojitionem ap-

frobaverint ö* per fuas litteras patentes

affirmaverint ,
prafatus Abbas ablata re-

fiituet fpoIJatis , Q fi quid fuerit diflra-

Slum
,
fecundum di£lum Alberti de Kuycky

Arnoldi de Wefemale , £5? Abbatis Ant-

iierp. ,
ö" aliorum qui huic interfuerunt

(ompofitioni , idem Egidius recompenfabit
;

quod fi aller vel uferque prafatorumNobi-
tium huic diêlo interejfe non poterit

,

aJius loco ipforum eligetur. De excejfu

fpoliationis fatla bominibus Ducis enten-

dam praftabit f^pediUus Egidius idem

Duet
,
fecundum diêium Alberti de Kuyck

6? Arnoldi de Wefemale pradiHorum :

Si "jero alter vel uterque filiorum Ducis
diSia compofitioni contradixerit

, prafa-
turn fpoUtim fapediiïo Egidio apud Cru-
debeke rcfiituetur ,

Ö* ipfe cum fuis cum
fecuro conduüu Ducis tranfibit ad locum

tuturn. Dominus Dux Caflrum de Bre-
da tcnebit

, falvo jure omnimn haredum
Domini. Rafo de Gavera £5? Arnoldus

de IValein^ W. de Pulle , ^ W. Dapi-
ferfumptus Caflri de Breda taxabunt (3
de rcdditibus terra de Breda tantum af-

fignabunt quantum fufficiet ad necejfariam

honefiam cuflodiam pradiHi Caflri.

Carta 6? Scripia de Conventionibus inter

Ducem ö" Dominum de Breda confe£la in

loco fuo apud Breda reponentur.

W.de

In den Naam der Heylige en onver*
deelde Drie-eenigheid.

TufTchen Heer Henrick Hertog van
Lothryk en Gillis van Breda is het vol-

gende verdrag gefloten. De Heer Her-
tog heeft Heer Gillis in zyn hulde geno-

men, en aan hem, als ook aan alle zyne
helpers en medeftanders hunne fchuk
vergeven ; en de gemelde Gillis heeft 't

zelfde gedaen aan de begunfligers des

Hertogs. Allen den buyt aan de Man^
nen des Hertogs ontnomen , zal dezel-

ve Gillis ftellen in handen van den Abc
van St. Michiel te Antwerpen : zoo
dat , by aldien de Heeren Henrick en
Godevaert, zoonen des Hertogs, die

verdrag goedkeurenen methimneope-
ne brieven beveftigen , de gemelde Abc,
de ontnomene goederen 2al vi^ederge-

ven aan den genen dien zy ontweldigt
zyn , en zoo er iets vermifl mogt woor-

den , dat zal dezelve Gillis , Volgens de
uytfpraek van Albert van Kuyk , Ar*
noutvan Wefemale, den Abt van Ant-
werpen , en van anderen , die by dit

verdrag tegenwoordig zyn geweefl,
vergelden. Zoo een of meer der voor-
noemde Edelen by de uytfpraek niet

kon tegenwoordig wezen, zoo zal er

een ander in defzelfs plaets verkoren
worden. Wegens de buytenfporigheid

der plondering
,
gepleegt aan de Man-

nen des Hertogs , zal de gemelde Gil-

lis aan den Hertog boete betalen, inge-

volge de uytfpraek der boven gemelde
Albert van Kuyck en Arnout van We-
female ; Maar indien een of beide de
zoonen des Hertogs dit Verdrag tegen-

fpraken , zoo zal de voorfchreve buyc
aan den meergemelden Gillis by Cru-

debeke wedergegeven worden , en hy
zal met de zynen , onder vry geley des

Hertogs, tot een veylige plaats kon-
nen overgaen. De Heer Hertog zal den
Burgt van Breda behouden , onver

-

mindert het recht van alle de erfgena-

men van den Heer. Rafo van Gave-
ren, en Arnout van Walein , W. van
Pulle , en W. Dapifer zullen de koflen
van den Burgt van Breda waardeeren,
en daar toe , uyt de inkomlten van 't

Lande



4i6 BESCHRYVING DER STADT EN LANÜE

rEv

W. de Borde Of alii cuftodes Aerne de

Breda , f^epefato Egidio de Breda ö*

prafatis quatuor de receptis terra de Bre-

da reSlam reddent computationem ,
ö*

quod in ufus prafati Cajtri , vel tn utili-

tatem Ducis verjum efi ratum habebitur
,

refiduum rejiituent ad m.andatumpr£dicio-

rum. Nulla occafio frivola adverjum f<X'

fediSum Egidium requiretur
, fed fi ex-

ceJJ'erit., citatus trailabitur per Jententiam

parium fuorurn ; terramprope Some, pra
ter PFoide quod Boidiy.us teriebat

^ (latim

rehabebit
,
quoitfque taxatores di£tum juum

promitlgaver'mt
,
qui plus -vel minus ei af-

fignabunt ,
pro necejfitaU Cajlri confer-

vandi. Infuper fi infra tempus tuteltS

reliSia Demini de Breda debitum carnis

ferfolverit , fapefatus Egidius tcrram

quam nomine dotis pojjïdet , tanquam tu-

tor pojjidebit. Datum in Fejlo B. Nico-

iai anno Domini MCCXXXIjT.

Landt van Breda, zoo veel bewvzen,
als er zal vereylchc worden toe denoo-
dige en bekwame bevvaaring van den
i.gemelden Burgt. De Brieven en Schrif-
ten behelfende de overeenkomilen
tuflchen den Hertog en den Heer van
Breda gemaakt , zullen te Breda op
haar plaets bewaart worden.

W. de Borde en de andere bew^aer-

ders des Lands van Breda zullen ge-

houden zyn aan meergemelden Gillis

van Breda , en aan de gezeyde vier an-.

deren , van de inkomllen des Lands
van Breda goede rekening te doen , en
't gene tot dienft van den gemelden
Burgt of tot voordeel des Hertogs is

aangelegt, zal goedgekeurt werden,
het overige zullen zy uytkeeren vol-

gens 't bevel der voorgenoemde. Men
za'1 geene opgeraepte oorzaak van ver-

fchil tegen den meergemelden Gillis

van Breda opzoeken , maar zoo hy
zich mogt hebben mifgaan , zal hy , ge-
daagt zynde , van zyne mede Ridders
gevonnifl worden. Hy zal het Landt
omtrent de Zoom , uytgenomen Wol-
de, 't geene Boidinus bezit , aanflonts

wederhebben . zoo draa de voornoem-
de Waardeerders hun vonnis zullen,

hebben uytgefproken , die hem of veel
of weynig zullen toeleggen , naa 't ge-
ne er nodig zal wezen tot bewanng^
van den Burgt. Daerenbüven , indien

de overgebleve Weduwe van den Heer
van Breda geduurcnde den tyt van hec
Mombooirlchap mogt komen atiyvig

te werden, zoo zal de meergemelde
Gillis het Landt , 't gene hy onder den
naam van Huwelyks goedt bezit, als

Voogd blyven bezitten. Gegeven op
St. Niklaas dag ia 't jaar ons Heeren
1232.

N°. 13.

Uyterfte Wil van Godevacrt den IV. Heer van Breda.

In nomine Patris , ö Filii l^ Spiritus

SanSïi.

Ego Godefridus Dominusde Breda, ob re-

medium anima mea, Parentumque meorum
,

tak condidi teftamentum. Pradicatoribus

in jlnt-werpen , apud quos fepulturam ele-

gi , centum libras Lovanienfiutn , in decem
annos folvendas

,
pro quibus annuatim

apud tiildernijfe 50. [extana avena infra

dtSlum terminum accipiant in e.këmofy-

vam

In den Name des Vaders, en des

Zoons, en des Heiligen Geefles.

Ik Godevaert Heer van Breda , heb
tot zaligheid myner Ziele, mitsgaders

die myner Voorouderen , den volgen-

den uyterllen Wil gemaakt. Aan de
Preekheeren te Antwerpen, by dewel-

ke ik myn begraafplaets verkoren heb,
geef ik tot een aelmoes hondert pon-

den Lovens binnen tien jaaren te be-

talen ,
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nam iontuli. Item in fubfidium Terr<e

San£lée, pro redemptione Crucis in terra

de Breda loo. Marcas Sterlingorum. In
ptolendino cum du£libus ö* 20. fextariis

Jiliginii Ü" 20. fextaria hordei ....
tam a me quant h Patre &? Matre . . .

Jnfuper ylrmldo de Dieft bratri meo 1000

librai Lovanienftum in elemofynam con-

tuli fiiper Fillas Schoten^ Mercxem {5?

Eeckereriy quas cum ontni integritate ö*

jure tenebit
, faho Teftamentopranotato ö*

faho jure Uxoris mea, fruBibus injorteni

non computandis , donec diSla 1000 libra

Lovanienfes a meis heredibus ipfi Arnoldo

totaliier fuerintperfoluta. Jnfuper cuilibet

Ecclefi<e in terra mea ftta ad faciendum re-

farandum viginti folidos Lovanienfes con-

tuli. Sacerdotibtis vero ijlarurn Ecdefia-

fum trecennalem. Monialibtis de Borch-

flito centum Jolidos Lovanienfes. Hofpi-
tali de Breda tres libras Lovanienfes

;

Hofpitali de Bergen tres libras Lovanien-

fes , Hofphtali ylntverpienfi viginti folidos

Lovanienfes annmtim
,

quos nobis fiiper

dioerfa bona in cenfu folvere tenebantur.

Ita tarnen
,
qiiod in recognitione dominii in^

de heredibus folvere tenentur fex denarios

Lovanienfes ,
ö" pro ifta ele'érHofyna an-

niverfarium meutn in perpetuum fervabunt

£5? de his denariis in die anniver/arii mei

fauperes reficient, Leprofis ibidem qua-

draginta folidos Lovanienfes. Beginis clau-

fis ibidem viginti folidos Lovanienfes
;

Mechlinia Leprofis 50 folidos Lovanien-

fes ; Hofpitali triginta folidos Lovanienfes.

Ad Tabricam Ecdefia Fratrum Mino-
rum ibidem 50 folidos Lovanienfes; Sa-
cerdotibus ibidem triginta folidos Lova-
nienfes. Ad Fabricam B. Catharina ibi-

dem viginti folidos Lovanienfes. Beginis

decumbentibus ibidem 20 folidos Lova-
nienfes ; Ecclefne B. Maria ibidem 5.

folidos Lovanienfes. Ecclefa B. Rumol-
di 5. folidos Lovanienfes ; in Valk Lilio-

rum 100. folidos Lovanienfes :, in Falie

Rofarum 100. folidos Lovanienfes j ad
Fabricam Monachorum S. Bernardi 100.

folidos Lovanienfes; ad Fabricam Ecck'

fta de Schoeten 30. Itbras Lovanienfes

;

Decimam meam de Santvliet, Conventui

B. Michaélis in Antverpen in eleémofy-

nam contuli. Ita videlicet^ ut fi Ego,
vel aliqnis Antecefforum meorum^ Con-

*ventum illum turbavi, vel damnificavi,

per di£iam eleëmofynam abfolvamur , £«?

quod anniverfarium ibidem obfervent.

Jtem Abbatide Conventu Fitlarienft loO
Marcas Sterlingorum in ele'émofynam con-

tuli. Ita vidclicet, ut fi ego vel aliquis

Antecefforum meorum ipfos in aliquo dam-
. nificavimus , vel moleflavimus

,
per iflam

eleé'

talen , waaf voor zy jaarlyks , binnen
den geftelden termyn , by Hildernifle

zullen ontfangen vyftig fefters haver*

Infgelyks tot byftanc van het Heyiige
Landt, en loffing van het H. Kruyj
in 't Landt van Breda hondert Mark
Sterlings. In den Molen met de Water-
leidinge, en 20 Sefters rogge en 20 Sef-

ters gerfl; . . . zoo van my als van myn
Vader en Moeder . . . Daerenbovea
heb ik aan mynen broeder Arnout van
Dieft 1000. ponden Lovens tot een,

aelmoes gegeven , op de dorpen Scho-

ten, Merexen, en Eeckeren, M^elke

hy met alle regt in 't geheel zal bezit-

ten , behoudens den voorgemelden uy-
terftenWil, en behoudens het recht

van myne Vrouw, zullende de inkom

-

ften niet mogen in rekening ge-

bracht worden, voor en al eer de ge-
melde 1000. ponden Lovens door my-
ne Erfgenamen aan den zelven ArnouC
ten vollen zullen betaelt zyn. Boven
dien heb ik aan yder Kerk in myn
Landt gelegen twintig fchellingen Lo-
vens, tot derzelver onderhoudt, ge-
geven } en aan de Paftors dier Ker-
ken drie Jaaren inkomften ; aan de.

Nonnen van Borchfliet hondert fchel-

lingen Lovens ; Aan het Gafthuys te

Breda drie ponden Lovens j Aan hec
Gafthuys teBergen drie ponden Lovens;

Aan het Gafthuys teAntwerpen jaarlyks
tvi^intig fchellingen Lovens , vï^elke zy
aan ons wegens verfcheyde goederen
tot een chyns gehouden waren te bèta*

len, zoodanig egter dat zy daar van, tot

erkentenis van ons Erfrecht , aan onze

.

Erfgenamen zullen betalen fes pennin-

gen Lovens , en voor die aelmoes zul-

len zy gehouden zyn myn Jaergety»

de ten eeuwigen dagen te houden ,

op welken dag zy ook uyt die pen-

ningen den Armen eenige verkwic-

king zullen geven. Aan de Leproo-

fenaldaer'veertig fchellingen Lovens;
Aan de geflote Beggynen aldaer twin-

tig fchellingen Lovens ; Aan de Leproo-

fen te Mechelen 50 fchellingen Lovens;

Aan het Gafthuys dartig fchellingen

Lovens ; Tot den opbouw van de Kerk
der Minderbroeders aldaer 50. fchel-

lingen Lovens; Aan de Priefters aldaer

30. fchellingen Lovens ; Tot den op-

bouw van de Kerk der H. Katarina

aldaer twintig fchellingen Lovens ; Aan
de Beggynen aldaer woonende 20.

fchellingen Lovens ; Aan de Lieve

Vrouwe Kerk aldaer 5. fchellingen

Lovens ; Aan de Kerk van St. Rom-
bout 5. fchellingen Lovens i in Lelien-

Ggg dal
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ele'émofynim i»de abjolvam'-t^- De con-

trovefjia aiitew,, qH^e i»ter ipfos ö" ms
vertitur , in Ahbatem S._ Muba'élis in

j(itttverp(n (^ Priorem Fratrum PraJi-

morim ifi J>»t.ver.p£V fic cempromittimus.

Ut ipft diligenter ^ fiéUur i»quirml jas

Alonafieiii Fillarienfn ü? mfirnm , 6?

qutecuitque de jure habebuttur y eis iibere

ajjtgncfit. homims vefb injerra nojira

mamtites , y fer.vilii coi^itionis exijientes^

Uberos dimttimus ; tati conditione , ut

poft obitKtit' eoïum ftngtili lü. dcmrios Lo-

vanietfes pro turmoclo perfohjAHt a Fryf-

fendyck. iü. Libras Lov^menfus ai Ca,-

fellmim mwn in domo mea Schoeten

afjigno \ itc^ videlicet , tit ego , vel Sufcef-

fores mei, vel Uxo>is m^(e, dunt. ibidem

non. mmnmus , Capellqmi in Ealefia de

Schoeten ad Altare B, l^irginis tenebitur

defervire ;
Ö* ft Uxor mea medietate ifto-

rum pro venluum mluerit carere , ipji re-

mm peafatio fiat ubicitnnue rationabili-

ter elegerit in terra noftra. Item Hen-
rico Füio meo iinico loo. Marcas Co-

lonienfes in eleëmofymm contujifuper me-

dietate coHduSius de Breda , Ö" fuper

tres man/as , videlicet fFyllybancb^ £s?

Henrico f^ulpis ö* Joanne de Colonia.

Anfelmo diMo fJeya pro /ervitio fuo dcdi

20 libras Lovaniefifes ; Daniéli de Zela

20. libras Lovanienfes; Hemicode Baer-

Ie decimam de Ginneken, quam è me in

faêlo habuit , liberaw dtmitto. Rogero

100. folidos Lovaaienfes ; Cona 100. fo-

lidos Lovanienfes ; Nuoho de Beke No-
taiio }}ieo 10. libras Lovanienfes ; Joanni
Garcioni meo 3 libras Lovanienfes. Hu-
jus igiiur Executores Teftamenti dttxi eli-

gendos Viros Religiofos , Abbatem videli-

cet de Vilkrs , ö Abbatent S. Michaëlis

i» Antverpen •, quibus eb libentins , ut fi-

deliier pro Tejlamento meo laborarent
,

ele'émofynam meam contuli ; curn boe eti:im

facere teneantur , ciimfim cruce fignatus\

Jnfuper cum eis Executores meos elegi Fi'

TOS Nobiles , Aencotam Beth. D. H. etiam

Bertbout ,
Ö" D. JV. de Grimbergen ;

quibus hiimiliter pro anima mea remedio

fuppltco intuitu divi)i£ pietatis , ut boe

Tefiamentum meum fdeliter exequaniur

cum Firis Religiofts pranotatis. Et fi
aliquem de praaor/tinatis Executoribus

prapedilum negotiis abejfe cofitigerit , fj?

Abbates vel Prior unum defuis Fratribus

fer Litteras fuas ad executionem bujus

Tefta?}ient! pro fe miferint , in omnibus

fotejiatem ipforum contincant , ac fi Ab-
bates ö* Prior effent prafentes. Si ta-

rnen Nobiks turn etiam aliquando interef-

fe non poteru/it
,
^uofcitnque etiam pér Ltt-

t4.

olal 100. fchellingen Loveijs ; In Ro-
fendael 100. fchellingen Uovens ; tot
den bouw der Monnikken van St. Ber7
nard 100. fchellingen Levens ; To;
den opbouw der Kerk van Schoten
30. ponden Lovens ; Aan het Kioollef

'

van Sc. Michiel te Antwerpen heb iki

myne Thiende van Sandvliet tot ee^^

aelmoes gegeven , met dien verfland^
e^cer , dat indien ik , of ymandt my-
ner voorzaten, dat Klooller hadt ge-
ftoort of benaadeelt , wy door middel
van dit aelmoes mogen vergeving be-
komen , en zy ook myn Jaergetyde
^Idaer zullen moeten onderhouden.
Insgelyks heb ik aan den Abt en het
Kloofter van Villers 100. Marken Ster-

lings tot een aelmoes gegeven, be-
houdens dat zoo ik of ymandt myner
Voorzaten hen in eenige zaken mog-
ten befchadigt ofgemoeyt hebben , wy
door deze aelmoes daar van mogen
vrygefproken worden. Aangaende de
verl'chillen , welke tuflchen dezelve
en ons zwevende zyn , hebben wy ons
in dezer voegen aan den Abt van St.

Michiel en den Overften der Preek-
heeren te Antwerpen willen gedra-

gen , dat zy neerftelyk en getrouwe-
lyk ons recht , en dat van 't Kloofter
van Villers , zullen onderzoeken , en 't

gene zy naar rechten zullen bevinden

,

aan hen vryelyk toewyzen. Den Man-
nen in ons Landt woonende en lyfei-

genen zynde , fchenken wy hunne
vryheid , op die voorwaerde , dat zy
naa hunnen doodt yder 12. penningen
Lovens voor zullen betalen te

Fryflendyk. Aan den Kapellaen ia

myn Huys te Scbotengeef'ik 10. ponden
Lovens, zoodanig nochtans, dat wan-
neer ik of myne of myner Vrouwen
Erfgenamen ons verblyf aldaer niet

mogten houden , de Kapellaen gehou-
den zal wezen den dienft te doen in

de Kerk van Schoten voor den Outaer
der H. Maagd ; En zoo myne Vrouw
niet wilde de helft dier inkomflen mif-

fen , zal haar daar voor vergoeding
gedaen werden op zulke plaets , als zy
in redelykheid in ons Landt zal willen

verkiefen. Insgelyks heb ik aan my-

nen eenigen zoon Henrik 100. Keulfche

Marken tot een aelmoes gegeven , op
de helft van den Geleytol te Breda

,

en op drie Hoeven , te weten Willy-

banck , en Henrik de Vos , en Jan
van Keulen. Aan AnfeJmus ,

gezegc

Heya, heb ik voor zynen dienft 20.

ponden Lovens gegeven j Aan Daniël

vaa
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teras fuas paietites pro fe tranfmifcrint ^ van Zela 20. ponden Lovens ; Aan
foteftatcm eorum in h'n 'exequendh obtim- Henrik van Baerle fchelde ik quyt de

bunt. Tcjtes autcm
,

qui buic fa£io in- 1'hiende van Ginneken , welke hy van

terfusrunt ,
fcilicct MagiJIer God fridus my in pacht gehadt heeft. Aan Ro-

Decanus Lovanienjis^ Frater Wilbelmus gier 100. fchellihgen Lovens j Aan
de Eehrna 13 Frattr Lambertui [uiii [o- Cona 100. fchellingen Lovens ; Aan
««;, D. H. de Berthout ^ £5? D. IVil- Niklaas van Beke, mynen Notaris,

belmus de Grimhergcn ,
ö" D. JLgidius 10. ponden Lovens ; Aan Jan mynen

de Berchlaer^ JS'icolaus C'amnicus de Be- Jongen drie ponden Lovens. De naa-

key Jnfclmm Heya^c. Ne igitiir l^c. genoemde Geeflelyken heb ik goet-

cum appenfione ftgillorum noflrorum tejia- gedacht tot Uytvoerders van dezen uy-

mur , Godefiidum iftud andidijfe tefta- terften Wil teverkiefen, te wetenden

mentum ^c ö" quici ego pro Do- Abt van Villers , en den Abt van St.

mino Abbate S. Michaélis l§c Michiel te Antwerpen, aan dewelke

AUtm anno M. CC. XLVL ipfo fefto ik des te gewilliger myne aelmoeflen

iS". Marci Emngdifia. heb gegeven , op dat zy des te getrou-

wer voor mynen uyterften Wil zou-

den waken , 't gene zy ook gehouden
zyn te doen , om dat ik met hetKruys
getekent ben. Daerenboven heb ik be-

nevens hen tot myne Uytvoerders ver-

koren de Edele Mannen Ancota Beth

:

ook Heer Hendrik Berthout, en Heer
Willem van Grimbergen , dewelke ik

nedrig bid en fmeek voor myner zie-

len zaligheid , dat zy volgens hunne
'

Godvruchtigheid , dezen mynen uy-i

terften Wil , te gelyk met de voorge-

melde Geeftelyken
,
getrouwelyk uy t-

voeren. En zoo het geviel, dat y-

mandt der voorgenoemde Uytvoerders
wegens nootwendige zaken moefte af-

wezig zyn, en de Abten of de Over-
fte eenen hunner Broederen , met hun-

ne Brieven voorzien , tot uytvoering
van dezen uyterften Wil in hunne plaets

zonden , zoo zullen die in alles dezelf-

de macht hebben , even of de Abten
en de Overfte zelf aldaer tegenwoor-
dig waren. Indien de Edelen mede
zomwylen niet konden tegenwoordig
wezen , en ymandt in hunne plaets

met volmacht kwamen te zenden ,

zullen dezelve even gelyk gezag ter

uytvoering der bovengemelde faken

hebben. DeGetuygen welke by de-

ze handeling zyn tegenwoordig ge-

weeft, te weten , Mr. Godevaert
Deken van Loven , Broeder Willem
van Ekeren , en Broeder Lambert zyn
medegezel , Heer H. van Berthout, en
Heer Willem van Grimbergen , en
Heer Gillis van Berchlaer , Niklaas Ka-
nonnik van Beeek, Anfelmus Heya,
enz. Op dat egter enz zoo getuy-
gen wy met het aanhangen onzer ze-

gelen, dat Godevaert dezen uyterften

Wil heeft gemaakt , enz En om dat

ik voor den Heer Abt van St. Michiel,

enz Gedaan in 't jaar 1246. op
St. Marcus Evangelift dag.

Ggg 2 N°. 14»
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N°. 14.

Privilegie, waarby de Poorters van Breda vry verklaart worden
van alle Schattingen.

Univerfis prafentes literas vifuris (^
audituris , Henricus Dominus de Breda
£teynam in Domino falutem. Noverit

umverfitas vefira , qtwd nos talem liber-

tatem Oppidanis noflris de Breda conceffl-

mus tenendami^ habendam., videlicetqmd
di£li Oppidani ad nullam nobis velfuccef-

Joribus mftris tenebuntur exaêiionem , nifi

ad militiam filiorum mftrorum ö* adma-
riiatiofiem filiarum noftrarum , nee non

ad deliberationem captivitatis nojlra
, ft

fortajje contingeret nos captivari. Inju-

per diêli Oppidani, mm necejfe habueri-

mus , ad defenftonem terra nojira venire

tenebuntur. Concejfimus etiam eifdem^ ut

emnes fententias fuas , de quihus duhtave-

rint , apud yjntverpiam requirant. Ut
•vero pnemijfa omnia rata ö* firma per-

mamant^ prtefens fcriptnm ftgilli nofiri

•miinimine roboravimus. Datum ö" A&um
in Vigtlia B. Joannis Baptifta. ylnno

Dmiftt M, GC. LU.-

Allen en een ygelyk die deze te-

genwoordige Letteren zullen zien en
hooren , Henrik Heer van Breda ,

eeuwig heyl in den Heere. U lieden

gezamentlyk zy kennelyk , dat wy
zoodanige vryheid aan onze Poorters
van Breda hebben vergunt te hebben
en te houden , te weten , dat de ge-

melde Poorters geene Schatting zullen

gehouden zyn te geven aan ons of on-
ze nakomelingen , ten zy tot de Rid-
derfchap onzer zoonen , en tot het hu-
welyk onzer dochters, alsmede tot

onze verloffng uyt de gevangenis , in-

dien 't geval wilde dat wy gevangen
wierden. Daerenboven zullen de ge-

melde Poorters gehouden zyn , als wy
het van noden oordeelen , tot befcher-
ming van ons Landt op te komen. Wy
hebben hen mede vergunt, dat zy van
alle hunne vonniilen, waar in zy mee-
nen benadeelt te zyn , naar Antwer-
pen zullen mogen beroepen. En op
dat al het voorfchrevene moge vaft en
beftendig blyven , zoo hebben wy dit

tegenwoordig Schrift met ons zegel be-

kragtigt. Gegeven en gedaan op St.

Jans Baptift avond , in 't jaar ons Mee-
ren 1252.

N°. 15.

Brief, waarby Hendrkk, Heer van Breda, 'tBeggynhof aldaer
begunftigt.

Uni-verfis praftntes Litteras ififpeSlti-

rii , Henricus Dvfninus terne de Breda

falutem ^ rei geftce nofcere veritatem.

Pra(entïum tejtimonio notum facimus uni

verfis, quüd Nos ob remedium animce mea
£5* Parcntum mfirorum , omne donnfta-

dium , in quo Begince de Breda ad pnefens

hnbitarit, quod haêlenurs ci Nobis fee Pra-

deccjforibus mftris fub annuo cmfu jure

hercüitario pofjidebant , conferimiis ei/dem

in rcSio yjllodio ulteriui pa^dendum, qui-

Jas clamantes di^as Begmas ab omni jure

£5' jcrvitio, quod Nohis buc ujque dare

confueverunt ,.
ö" quantum in hiobis eft y

Capellam. (^ Catneterium -ibidem fieri li-

xehtiamuf. f^,olumus etiam. ^ quod quid-

quid ibidem uüejius conftrtrSumjeu adifi-

catum

Allen den genen die dezen tegen-

woordigen Brief zullen zien. Hendrik
Heer van 't Landt van Breda , heyl en
de waerheid te kennen. Wy maken,
door de getuygenis dezer, allen en
een ygelyk kond en kennelyk , dat

wy , om onzer en onzer ouderen zie-

len zaligheids wille, alle de Gebouwen
en 't riof , waar in de Beggynen te

Breda tans woonachtig zyn , welke
zy tot nog toe van ons en onze voor-
zaten op een jaerlykfen chyns erifelyk

bezaten , haar gegeven hebben om ze
voortaen als een vry eygen goedt te

bezitren, dezelve Beggynen vry ver-

klarende van alle rechtai en dienften
,

die zy ons tot hier toe gewoon waren
te
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eaftm fum* , ihidem permaneat in ufus

£5? util'itatem fupetvenknthi'm Beginarum.

Jn cujus rei leftivisniunt (^ tnunimen fr£r
fentem Littemm figilli mfiri mummne
contiüimui dfckm. Be^mii roberatam. Da-
tum fer'ui ! teriid pofi Dcnünicam Oculiy

anno mlk/tmo . ducenlefimü fexagefimo

fexto. .

.
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te bewyzen, en, zoo veel in ons is,

vergunnen wy haer , dat zy aldaer een
Kapel en een Kerkhof mogen malcen.

Wy willen ook , dat al 't gene aldaer

verders zal gebouwt ert opgerecht
worden , daar ter plaatze zal moeten
blyven tot gebruyk en nuttigheid der
opvolgende Beggynen. Tot blyk en
bekrachtiging van dit alles hebben wy
dezen tegenwoordigen brief , met ons
zegel beveiligt zynde, aan de gemelde
Beggynen gegeven. Gedaan 's Woens-
dags naaden Zondag Oculi, in 't jaar

duyfend tweehondert fes en feftig.

N°. 16.

Bevefligiiig van den voorgemelden Giftbrief door Hendrick
Biffchop van Ltiyck.

Henricui Dei graiid Leodienfis Epifco-

fUi , tiileSiee in Chrijlo novellte Congrega-

tioni Beginarum in una Curia apud Bre-

danoi commorant'mm falutem , 6? fponfum
fipprehendere qucm ftquuntur. Pia veftrte

devotieni comaudcntes
^
qua fteculi vitan-

do contagia jecrcfa ccnverfationii infignia

fujcepifii <) ut jponfo Cielefli tantummodo

placcatis , ea volumus paci -veftr^provide-

recauteld, quod ob/equiisvacandodivinis

,

fpiritus unitatem feware p{fitis. Au-
thiritats igitur qua fufigimur, locum ve-

Jirum cum tcrfoms in eodem commoranti'

bus fuh B. Lamberti £5? mfira proteRione

prafentium tenore fufcipimus. Viro di-

•fcreto Decano Confilii Bekenfts nojlris

datlies Litteris in mandatum^ quod dein-

ceps vos moieflari ah aliquo non permittal:

molejïaiores^fi qui fuerint i, per Cenfuram

Ecclcfiaflicam compefcendo. Ei ut vos ^
nocivis difcurjihus obteruperare pojfitis ,

concedimus voi is
,
quod in loco veflro ha-

hcatis Oratorium , in quo {faho jure

ParochiaW) a prcprio Capellano dumtaxat

vel alio CathoUco divina vakant fuo tem-

fore officia celebrari. Concedimus infu-

per vobis in Religionis ajfiimpta favorem ,

quod apud vos proprium habeatis ccemete-

rium ac propriam fepulturam abfque juris

Parochialis priejudicio. In cujus rei te-

fiimonium prajentem Utteram vohis tra-

dimus
, figilli nofiri appenftone rcboratam.

Datum anno Domim M. CC. LXX. in

fefto B. Leonardi.

Hendrik , by der gratiën Gods ,

Biffchop van Luyck , aan onfe in

Chrillus zeer beminde nieuwe Verga-
dering der Beggynen , hen in zeker
Hof te Breda ophoudende , heyl , en
xlen Bruydegom , welken zy volgen ,
vall te houden. Wy ons zeer verheu-
gende over uwe Godvrucht , waar
door gy de befmettingen des werelds
willende vermyden , het teken van
eene afgezonderde gemeenfchap hebt
aangenomen ten eynde gyl: alzoo den
Hemelfchen Bruydegom alleen zoudt
behaaglyk wezen ; hebben zoodanig
aan uwe ruil en vrede willen voor-
zien, dat gy de Goddelyke plichten

waarnemende , den geefl der eenig-

heid moogt behouden. Wy dan

,

door de macht welke wy gebruyken

,

nemen , door den inhoud van dezen
Brief, uw Hof, met de perzoonen
daar in zich ophoudende, in des H.
Lamberts en onze befcherming, beve-

lende , door onzen Brief, aan den zeer

difcreten Deken van het Kapittel te

Beeck , dat hy voortaen niet dulde

dat u van ymandt eenige moeyenis
w^orde aangedaen , en zoo ymandc
daar tegen mogt handelen , de over-

treders door Kerkelyke llraifen in den
toom te houden. En op dat gy u
zoudt konnen onthouden van fchade-

lyke redenvoeringen , zoo vergunnen

wy u , dat gy in uwe wooning moogt
hebben een Kapel , waar in (behou-
dens het recht der Parochie) door een
eygen Kapellaen of anderen Catholy-

ken Priefler de Goddelyke dienden op
Ggg 3 den
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den behoorlyken tyd mogen gedaen
worden. Daerenboven ftaan wy u
toe, uyt aanmerking van den aange-

, nomen Geeftelyken ftaat, dat gy by
uwe wooning moogc hebben een ey-
gen Kerkhoff en een eygen begraaf-

plaets, zonder naadeel van het recht
der Parochie Ten oirkonde van wel-
ke dingen , hebben wy u den tegen-

woordigen Brief, met het aanhangen
van ons zegel bekragtigt zynde , ver-

leent. Gegeven in 't jaar ons Heeren
1270. op St. Leenderts dag.

N°. 17.

Brief, waarby Arnout van Gaesbeek goedkeurt de oprechting der

Kerk van Rofendael tot eene Parochie kerk.

Univer/ïs prafenics Litteras vifuris.

j^rnoldtis de Gafebeke Tutor legitimus

& Dominus terrae de Breda
,
falutem

Ö" nojcere veritatem. Univerfitati ve-

Jtr£ r.olum fieri cupimus ,
quod homi-

nes mjiri de Calfdonck , de Hulfdonck ö"

Langflonck conftituti in nojlra prajentia
,

Capellam fitam in loco diSlo Ro/endak ab

eis inceptam ü" confummatam in honore

Dei Genitricis Sanhiffimce , per confen-

fum ö* voluntatem fuorum Pralatorum
,

fropter remotionem viiS a Matrice Jua
Ecclefta de Ni/pen, ö" defelium non fo'

Jiim in divinis officiis , fed in necejfariis

Ecclejiafiiconim Sacramentorum , dota-

verunt novem honariii terra
,

prati ö"

nemoriSyjacentium inlocis vulgariter di6ïis

Schage , Haverdonk , l^ alibi : quam
ttrram fub fiiis cujlibus propriis , infra

triennium inftans arabikm procurare pro-

miferunt , ipjamque fimtil cum pralo ö*

tiemore fub fuis propriis expenfis claudere

promiferunt l^ fepire. Cenfus vcrb pr<e-

diölorum terra , prati (s' nemoris fuper

Jtias proprias hereditates redigerunt ,
ö*

di£ïam dotem liberam éffecerunt. Nos
verb dcfiderantes augmentationem £5? pro-

motioncm divini fervttii , hanc donaiionem

fa£lam . firmant i^. ratam habcmus (^
prafentibui confirmamus :, in cujus rei te-

Jlirnonimn prafentcm litteram Jigilli noftri

munimirte duximm robot andam. Datum
13 Actiim in Woude anno Domini mille-

ftmo , ducentefimo^ fexagefimo oSlavo
, fe-

rid fecundd pofi S. Huberti.

Allen den genen die dezen tegen-
woordigen brief zullen zien , Arnout
van Gafebeke, wettig Momboir en Hter
lan '/ Landt va» Breda , heyl en de
waerheid te kennen. Wy begeeren
dat ulieden gezamentlyk bekent zy,
dat onze Mannen van Kalfdonck, van
Hulsdonk en Langdonk , in onze te-

genwoordigheid verfchenen zynde , de
Kapel

,
gelegen ter plaetze genaemt

Rofendael, by hen begonnen en vol-

trocken, ter eeren der allerheyligfle

Moeder Gods , met toeflemming ea
weten hunner Prelaten , om de veraf-

gelegentheid van haare Moederkerk
te Nifpen , en wegens het gebrek niet

alleen van den Goddelyken dienfl ,

maar ook de nootzakelykheid der
Kerkelyke Sacramenten, hebben be-
giftigt met negen buynderen Landt,
Beempden en Bofch

,
gelegen ter

plaetzen gemeenlyk genaemt Schage,
Haversdonck, en elders ; welk Landt
zy belooft hebben , op hunne eyge
koften . binnen den tyd van de eerfte

drie jaaren, tot Bouwlandt te maken,
en het zelve , met den beempt en 't

bofch , op hunne eyge koften , te

fluyten en te beheynen. Den chyns
van het gemelde Landt , Beempdt

,

en Bofch, hebben zy op hunne eyge
erven geftelt, en dus de gemelde gift

vry gemaakt. Wy dan begeerende
den Goddelyken dienft te vermeer-
deren en te bevorderen , verklaren

die gedane gift voor Vaft en bondig,
en bekragtigen dezelve mits dezen.

In ooirkonde waar van wy dezen re-

senwoordigen brief met ons zegel

heb-

i



VAN BREDA. /T. Boek. H\ 17. i%. ig, 423

hebben beveftigt. Gegeven en ge-
daan te Woude, in 't jaar ons Hee-
ren duyfend twee hondert en agc en
feflig , den tweeden dag naa St. Huy-
bert.

N°. 18.

^rnout van Loven jHeer van Breda, geeft aan die van OüJIerbouè
den vrydom van alle Tollen, enz.

Ej^o /frnoJdus de Lovanio Demims de

Breda , notum facio tamprafenttbus quant

futuris , quod homines ynia de Oofter-

hotidt funt ö* debent effe liberi per totam

terram Brabantite , ab omni Telonio , Pe-

dagio, grutta camha ,
üc habebunt diem

mercatus in oSiiduo ö* francum forum
in anno

, ftcut alia bona oppida terra no-

fira. Datum in Rofendale tertio Kalen-

das Julii, anno Domini M. CC. LXXII.

Ik Arnout van Loven Heer van
Breda, raake bekend en doe te weten
allen tegenwoordigen en toekomen-
den , dat de Mannen des dorps van
Ooflerhout door het geheele Landt
van Brabant vry zyn en moeten we-
zen van alle Tollen , Weg- en Griiyt-

gelt , en dat zy zullen hebben een
Week- en een vrye Jaarmarkt, gelylc

de andere goede Steden onzes Lands.
Gegeven te Rofendael den negen ea
twintigften van Zomermaandt 1272.

N°. 19.

Jb'nout van Loven noemt zich Rechter of Drojfaert van den Lands
van Breda,

yfrnoJdus de Lovanio Dominus de Bru-

hames , univerfii prafentes litteras vtfw
ris lalutem £5? fcire veritatem. Noverit

univerfitas veftra ,
quod nos tanquam

Judex ex parte fratris nofiri Hemici de

t-ovanio Domini de Breda , contulimus

Jurefeudali Joanni de Langdonk ö" Wil-
klmo fratri fuo £5? IVillelmo filio diSli

fFillelviif feptemmanfosmori jacentes ante

bona eorutn in Langdonk , £5? ip/t reci-

piënt diila bona in feudum a prafato

fratre noftro Domino de Breda , cum ipjos

ad prafentiam fuam contigerit venire (^c.

Datum anno Domini M. CC. LXXL in

OÉiavd Epiphania.

Arnout van Loven Heer van Brw
barnes , allen den genen die dezen te-

genwoordigen Brief zullen zien , heyl

en de waerheid te kennen. U lieden

allegaer zy kennelyk , dat wy , als

Rechter , van wegen onzen broeder

Hendrik van Loven Heer van Breda

,

tot een Leen hebben opgedragen aan

Jan van Langdonck en Willem zynen
broeder , en Willem den zoon van den
gemelden Willem , feven hoeven
Meers, leggende voor derzelver goe-

deren in Langdonck, en zy zullen de
voorgenoemde goederen van onzen
voorgemelden broeder den Heer van
Breda zelf te Leen ontfangen , als 'c

hen gebeuren zal in zyne tegenwoor-
digheid te verfchynen, enz. Gegeven
in 't jaar ons Heeren 1271. in de Oc-
taaf van Drie Koningen dag.

N". 20.
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N°. 20.

Brief, by welke Arnout <van Lqven veele goederen fchenckt aap
't Kloofler van St, Katarinen Dal.

Nos ArnoUus de Lovanio Dominus
terra de Breda i3 Elijahetb ejus Uxor

ejufdent terra Domina , notum facimus

aniverfii tam prafenttbus qu^m futuris
,

quod Nos divina remunerationis intuitit
,

Ö" ut plenam partkipationem omnium bo-

mrum
,

qua faciunt , vel in pojlerum

Domino largiente Junt faêiuri ,
per Dei

gratiam ohtinere pojfimus , contulimui per-

fonis Religiofis , videlicet Prapofito ö*

Conventui Monialium Vallis S. Cathari-

na, juxta Woude , Ordinis Pramon/lra-

ten/is , Leodienfis Diacefis ,
quadraginta

bonaria terra inculta five pratorum,ja-

cientia inter Steek 13 lecum qui dicitur

Hongerdibergh , tendentia verfui Oofter-

hout
^ fub duobus denariis Flandrenfilus

•veteris moneta cenfus annui , Nobis ö"

Succejforibus noftris h pradiilis Religiofis
y

in Fejlo Beati Remigii l§ Bavonis apud
Oojierbout perfohendis. Item contulimus

eifdem in Parochia de Oojierbout "Jiginti

quatuor bonaria terra culta ^ inculta

Jive pratorum
,
jacentium circa locum qui

dicitur Ruste Monialium , fub duobus de-

nariis Flandrenftbus veteris moneta cen-

fus annui , Nobis £«f Succefferibus noftris

modo pradiêio tempore folvendis. Item
contulimus eifdem quindecim bonaria ter-

ra inculta five pratorum
,
jacentia retro

fylvam de Oofierhout , in parte Oriëntali
,

tendentia verfus Donga
, fub duobus de-

nariis pradiila moneta cenfus annui
,

Nobis 6? Succefforibus noftris modo pra-
diUo tempore £«? fnodo perfohendis. Item
contulimus eifdem qaatuordecim bonaria

terra culta fc? inculta five pratorum in

Parochia de Mertercbe , in loco qui dici-

tur L ies jacentia
, fub duobus denariis

pradiüa mcneta cenfus annui ^ Nobis ö"

Succefforibus noftris a pradiüis Religiofis

fefto pradiUo apud Bredam perfolvendis.

Pradi£la verb bona ftngula ö* cun£la nee

non y manfjonarios in pradiSIis bonis ma-
nentes ab omni exaëlione Ö" fervitio , ob

Divinam remunerationem
,

perpetua li-

bertati donantes. Jn cujus rei tcftimonium

prafentem eis Litteram dedimus, figillo-

rum noftrorum appenfone munitam. Da-
tum anno Domini millefimo ducentefimo

feptuagefimo nono , in Nativitate Maria
firginis.

Wy Arnout van Loven Heer des

Lands van Breda en Elifabethzyn Wyf
^

Vrouw van 't gemelde Landt , doetf

kond en te weten allen en een yge-
lyk , zoo tegenwoordigen als toeko-

menden , dat Wy , uyt inzicht der

Goddelyke belooning, en op dat wy,
door Gods genade , volkomen deel

mogen verkrygen aan het goed 't wel-
ke zy doen , en in 't vervolg door des
Heeren gunfl noch doen zullen , den
Geeflelyken Perzoonen , te weten den
Prooft en 't Konvent der Nonnen van
Sc. Katarinen Dal van de Premonftra-
tenfer Orden

,
gelegen by Woude, on-

der het Bisdom van Luyck , hebben
gegeven veertig buynderen Wilder-
den of Beempden , leggende tufTchen
Steelo en de plaats genaemc Hon-
gertsberg , flreckende naar Oofter-
hout , op een jaerlykfen chyns van
twee penningen Vlaams oude munte,^
aan ons of onze nakomelingen by de
voorfz. Gecftelyken op St. Remys en
St. Bavós dag binnen Oollerhout te

betalen. Insgelyks hebben wy haar
gegeven in de Parochie van Oofter*
hout vier en twintig buynderen Bouw-
land en Wilderden of Beempden, leg-

gende omtrent de plaets genaemt Non-
nen Roete , op een jaarlykfen chyns
van twee penningen Vlaems oude mun-
te, aan ons en onze nakomelingen op
den gezetten tyd te voldoen. Voorts
hebben wy haer gegeven vyftien buyn-
deren Wilderden of Beempden

,
gele-

gen agter het Bofch van Oofterhouc
aan de Ooftzyde , flreckende naar
Dongen , op een jaerlykfen chyns van
twee penningen der voornoemder mun-
te , aan ons en onze nakomelingen op
den voorgemelden tyd en plaats te be-
talen. Noch hebben wy haer gege-
ven veertien buynderen Bouwlanden
en Wilderden of Beempden in de Pa-
rochie van Merterche (de Hage)

,
ge-

legen ter plaetze welke Lies genoemC
wordt, op een jaerlykfen chyns vaQ
twee penningen der voorfz. munte

,

ons en onzen nakomelingen by de ge-

melde Geeftelyken op den meerge-
noemden dag binnen Breda te betalen

:

Alle de voorfz, goederefl,zoo welge-
zameut-
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zamentlyk als in 't byzonder , mitsga-
ders de huysluyden op de zelve goede-
ren woonende,uy t inzigt derGoddelyke
vergelding een eeuwigduurende Vry-
dom van alle fchattingen en dienfleh
fchenkende. Ten ooirkonde van 'c

welk hebben wy haar dezen tegen

-

woordigen brief gegeven , en met het
aanhangen onzer zegelen bekragtigt.
Gegeven in 't jaar onzes Heeren Duy-
fent twee hondert negen en zeventig,
op den dag van Maria Geboorte.

N°. 21.

Jinwut van Loven verkoopt aan de Abtdis van Thoor de Thien-
den van Etten.

Arnoldus de lovamo Dominus de Bre-

da ,
ö* Elizabeth ejus uxor ejufdem ter-

ra Domina , univerfis quibusprafens fcri-

ptum hoc videre velaudire contigerit falu-

tem, ö* prafenti tejlimonio Litterarum

fcire "jeritatem. Noverit miverfitas ve-

fira ,
quod Nos "Jendidinius Dotnina . . .

Dei gratia Ahhaüjfa Ihorenfi £jf fuo

Conventui decimas Filla de Ettcn^tam anti-

quasquim novas^quashaBenus tenuimus vel

inpofterum tenere fojfumus , infra metas

fc? limites Parochia de Etten
,
pro certa

fumma pecuniajam in noftros ufus conver-

fa, nihil juris in eifdem decimis^ ac ea-

rum attinenttis Nobis aut nojiris Heredi-

bus refervantes. In cujus rei tedimoniumy

«e aliqua, materia quafiionis irrpo/ierum

fiiper pramijjis verteretur , eidem Ab-
batijja ^ ejus Conventui dare Litteras

decrevimus figillorum noflrorum munimine
roboratas. Datum anno Domini milleft-

mo ducentefimo feptuagefimo feptimOf tn

Figilia B. Joamis Baptifia,

Arnout van Loven Heer van Breda,
en Elifabet zyn wyf , Vrouw van het
zelve Landt, allen den genen, die dit

tegenwoordig Schrift zullen zien ofhoo-
ren , heyl , en door de getuygenis dezer
Letteren de waerheid te kennen. U-
lieden allegaar zy kennelyk, dat wy
verkogt hebben aan Vrouwe . . . door
Gods genade. Abtdis van Thoor en
aan haar Konvent, de Thienden van
het Dorp Etten , zo wèl oude als nieu-

we, welke wy tot nog toe bezeten
hebben, en in 't toekomende nog zou-
den mogen bezitten , binnen de palen
der Parochie van Etten , voor zekere
fomme van penningen , welke wy tot

ons gebruyk reeds bekeert hebben;
op dezelve Thienden en derzelver toe-

behoorten , voor ons of onfe Erfgena-
men , geen het minfte recht behou-
dende. In kenniffe dezer dingen , op
dat er geen ftoffe van eenig verfchil

over het voorfchrevene namaels mogt
overblyven , zoo hebben wy beflooten

aan de gemelde Abtdis en haar Kon-
vent dezen brief te verleenen . met on-
ze Zegelen bekragtigt zynde. Gege-
ven in 't jaar ons Heeren duyzend,
twee hondert zeven en zeventig , op Stj

Jans Baptift avond.

Hhh N^ 22;
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N° 22.

Brief, waarby Arnout van Loven aan die va:n Breda geeft \
Landt gelegen tuffchen Emelenberg

en den Tpelaar.

Arnoldus de Lovanio Dominus de Bre-

da tf? Elifabeth ejus Uxor ejufdem terne

Domina. Univerfts prafens fcriptum vi-

furis 'falutem ö" feire veritatem: Nove-
ritis quod nos de confilio proborum £5? vo •

ïuntate nojlra dedimus omnibus in Breda
commorantibus y f»'S fuccejforibus in

perpetuum pojjidenda , habenda (^ tenen-

da. a 'Nobis'l^ nofiris Succejforibus ^ om-

nia communia pa/cua ö" Wilderde, qua
jacent inter Emerberge £s? Ypenlaer uf-

qtte ad foffdm tendentem vér/us Molendi-

num ö* ufque adfiham qu<e dicitur Ver-
debos. Jnfuper contulimus ö* conferi-

mus pradiélis de Breda oninia no'üalia in

prafatis locis ö* terminis qune data funt

ex'parte noftra infra tres annos tranfaüos

itfque adhunc diem ad fua communia pafeua

perhenniter libere pojjïdenda. In cujus rei

tefiimonium prafensfcriptum figillis nofiris

confirmavimus. Datum in die Servatii

anno Domini millefimoducentefimo oBuage-

fimo.

Arnout van Loven Heer van Breda,

en Elifabeth zyn Wyf , Vrouw van
het zelve Landt. Allen den genen die

dit tegenwoordig fchrift zullen zien,

heyl en de wraerheid te kennen. U lie- .

den zy kennelyk , dat wy , op den raad

van vroome Mannen, en uytonzevrye
wil , den Inwoonderen van Breda en
hunnen nakomelingen voor altoos heb-

ben gegeven alle de gemeene Weyden
en Wilderden

,
gelegen tuflchen Eme-

lenberg en Tpelaer , {trekkende tot aan
den Molengracht , en tot, het bofch,

't gene Verdebofch genaemt wordt , om
die ten eeuv/igen dagen van ons en
onze nakomelingen te bezitten , te

hebben en te houden. Daerenboven
hebben wy vergunt en gegeven aan
de voornoemde Inwoonderen van Bre-
da alle de Velden binnen de gemelde
plaetzen en palen gelegen , welke van
onfentwegen , binnen de laafle drie

jaaren, tot dezen haydigen dag, uyt-

gegeven zyn , om die als hunne ge-
meene Weyden ten eeuwigen tyden
vryelyk te bezitten. Jn kennifle de-

zer dingen hebben wy den tegenwoor-
digen brief met onze zegelen bekragr

tigt. Gegeven op St. Servaes dag in

't jaer ons Heeren Duyfend twee hon-

dert en tagtig.

N". 23.

Jan Hertog van Brabant geeft aan Arnout van Loven 't Landt
• .ij!^ y^j^ Breda j om'tzeirc, geduurende zyn leven

,

te gebruycken.

'jean Duc de Brabant a tous ö*?.

Comme ilfoit en/t
,
que la Terre de Breda

nous foit ijfue par la mort de Jfabelle fem-
itie d'Arnou de Lovain noflre Coufin,

jadis Dame de Breda
,

pour Ie fervice

quil nous dt fait nous li avons donné la

Terre de Breda
, fa -vie durante i3c.

Tefmoins JVillaume Sire de Home , Jean
Sire de Cuyck, Tlnery Sire de Herlaer,
Chevaliers ; Godefroy de Brebant Sire

d'jlerfchot Ö" de Virfon noflre Frere
,

Henry de Lovain nojlre Couftn ö" fFau'
tier

Jan, Hertog van Brabant, aan al-

len enz. Nademael het Landt van
Breda ons bevallen is door de doodt
van Ifabelle

,
gemalin van Arnout van

Loven onzen Neef, voormaels Vrou-
we van Breda, zoo hebben wy hem,
om den dienfl welken hy ons gedaan

heeft, het Landt van Breda, geduu-

rende zyn leven
,

gefchonken , enz.

Getuygen, Willem Heer van Hoorn,

Jan Heer van Kuyck , Dirk Heer van

Herlaer , Ridders , Godevaert van
Bra-
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tier Bertbotit Sire de Malines. Fai£l

en tan 1281, "Jeudi après Pafques.

427

Brabant Heer van Arfchot en Virfon ^

onzen broeder , Hendrik van Loven
onzen Neef, en Wouter BerthoutHeer
van Mechelen. Gedaan in 'tjaar 12814
donderdaegs naa PaelTchen.

N°. 24.

Afdeeling van Breda en Bergen op Zoom, tulTchen Heer Rafo
van Gaveren, en Hr. Gerard van Wefemale.

'Joannes ^ Dei gratia , Lotharingia
,

Brabantia Ö* Limbttrgi Dux, Umverjïs

has literas vifaris ö" audituris Jalutem ö"

nofcere veritatem. Noverit univerfttas

vefira ,
quod proptcr cbfequitim qnod Ge-

rardus de Wefemale Miles frequenter no-

bis impendit ,
ö* frequenter adhuc nobis

impendet
,
proborum ufi confilio , eidem re-

cognojcimus tanquam fuam veram heredi-

tatem ac legitimam majorum, dimidieta-

iem totius 7'erra de Breda,prout infracir-

ctilumfeu difiriElum Terra nofira Braban-

tia fita confifiit , cum omnibusjuribus £5?

omnibus pertinentiis ad prafatuïn Domi-
nium ö" ipfam Terram de Breda fpe£ian-

tibus , pofi decejfam mbilis Viri confangui-

vei noflri /irnoldi de Lovanio Domint de

Breda, hahendam Ü" libere pojjïdendam^

in hunc modum
,

quod Rafo Domimis
de Liedekercke babebit oppidum de Breda

{3 relevabit omnia feuda ad diüam Ter-

ram de Breda fpeSlantia , a quibufcunque

Duminis tenentur ö" defcendunt; ö" re-

fpeSiu diEli oppidi de Breda (^ diSlormn

feudorum babebit diSlus Gerardus de [Ve-

Jtmale , pro fe ö" parte fua , ex parte

quondam Matrisfua proveniente , ad di-

tlam Terram de Breda jus habente , bona

bis oppido de Breda ^feudis equivaJentia,

fj? boe fa£ïo participabit refiduum fapedi-
6les Terra de Breda prafatus Gerardus de

Wefemale cum di£lo Domino de Liedeker-

ke , de pede ad pedem , in aJto ö" bajfo ,

tn humido £5? ficco ; ftmilitef Domino de

Liedekerke prterwtato, omnibus canlillatio-

nibus Of malo ingenio penitus exclufts , ac-

ceptante Cs? indulgente , eidem Gerardo Do-
mino de Wefemale conceffimus

,
quod bac

bona quce fibi de di£la Terra de Breda
cedent, 13 fu<e parti ,ut efl priSdiSlum,ip-

fe Gerardus 13 (ui fucceffores de Nobis (3
iwflris fuccefforibus fecundum jus ö" con-

fuetudines Terne noflne Brabantice in feu-

dum tenebunt t3 libere pofjtdebunt; Pro-

mittentes eidem contra quofcunque de di-

6lis bcnis de Breda ad jus (3 diem compa-

rere. Volentes tanquam Dotninus reEiam

fVarandiam pneflare pnsfentium tejïimo-

nio

Jan, by der gratiën Gods, Hertog
vanLothryk, van Brabant en vanLim*
burg, allen den genen die deze lette-

ren zullen zien en hooren, heyl en
kennifle der waerheid. Ulieden alle-

gaer zy kennelyk, dat, om de dien-

Iten vv^elke Gerard van Wefemale , Rid-

der, ons menigwerf heeft gedaan, en
nog flaat te doen, wy hem, op den
raad van vroome Mannen , toeleggen,
als zyne rechte erffenis ende wettig
kindsgedeelte zyner voorouders,de helft

van 't geheele Landt van Breda , zoo als

het binnen den kring en begrip van ons
Landt van Brabant gelegen is, met al-

le de rechten en toebehoorten tot de
gemelde Heerlykheid en 't Landt van
Breda fpefteerende , om het, naa de
doodt van den Edelen Man onzen Ne-
ve Arnout van Loven Heer van Bre-
da , te hebben en vry te bezitten , in der
voegen , dat Rafo Heer van Liedeker-
ke zal hebben de Stadt van Breda en
verheffen alle de Leenen tot het gemel-
de Landt van Breda behoorende , van
watHeeren dezelve gehouden worden
en afhangen ; En ten aanzien der voor-
noemde Stadt van Breda en der ge-
melde Leenen , zal de voorfz. Gerard
van Wefemale voor hem en zyn aan-
deel , uit hoofde van zyne moeder
voortfpruytende , die tot het voorfz.
Landt van Breda recht hadt

, goederen
hebben de Stadt Breda en dezelve Lee-
nen in waardye gelyk vs'ezende, en die

gedaan zynde, zal gemelde Gerard van
Wefemale met den voorfz. Heer van
Liedekerke het overige van het meer-
gemelde Landt van Breda deelen
van voet tot voet , in hoogen en
laagen, in natten en droogen. Ins-

gelyks hebben wy, met toeftem-
ming en overgifte van den voor-
noemden Heer van Liedekerke ,

alle lifl: en bedrog t'eenemaal daar
buyten gefloten, aan denzelven Gerard
van Wefemale vergunt , dat de gemel-
de Gerard en zyne nakomelingen de

Hhh 2 goe-
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tii'»' liïtvr-anm ftgillo noflr'o /igillatMum.

£t titframiffcipigiila i^ univerfa^quem'

-admddum confiripta [unt faperius, fa-

fediSto Gèrardo de f/'e/otiak ö* /n'^ fitc-

ceffoubus a- nobis (^ noflris Juccejforibiis

rata in perpetuum teneantur (^ firma , ad

majorcm evidentiam {j! fecuritatempramif-

forum rogamus charijjïmum fratrem no-

firum Godefridum Dominum de Arfchut

i3 de Firjbn , £5? diteÉium confanguineim

nojïrum I^Valtherum Bertbout Domrfiur/i

Mechlinienfem, Arnoldmi Oomtnum de

Welemale , Arnoldüm Doniinum de 14 al-

beint. G'erardurft DommumdeRotfelaer,

Henrkum Dominum de Bauterjfem IVal-

terum P^olkaert, C5? Iwamim de Melder

t

milites no/itos , ut fua ftgiL'a una cum ft-

gilio nojtro prieTentibus apponant fs? appen-

dant. Et nos Godefridus t^c. ad preces

is inftantiam dikSli Domini nofiri Ducis

memorati , nofira figïlla cum ftgilto (uo

priejlntibus duximus apponenda. Datum
anno Z)ö«?/«iM.CC.LXXXVIL Dcr>ii-

ma ante Nativitatem.

goedere-n welke hem in het Landt van
BredaVoorzynaandeelzuUenaanivomeni
gelyk voorgemeld is , van ons en onze
nakomelingen zullea te leen hondenen
vry bezitten , naa het recht en de cof-

tumen van ons Landt van Brabant;

Belovende dezelven wegens de voorfz.
' goederen van Breda , tegen een ygelylc

in rechten , ten gezetten dage te ver-

fchynen: Willende wy ook, ais Heer,

door dezen briefmet ons Zegel bezegelt

zynde,daar voor rechte waerborg Hel-

len. En op dat alle het voorfchreve-

ne , in diervoegen als het hier boven
is ter nsdergeitelc , aan den meerge-

melden Gerard van Wefemale en zy nen
nakomelingen, van ons en onze nako-

melingen, ten eeuwigen dage vaft en

beflendig werde gehouden, zoo ver-

foeken wy, tot meerder blyk en ze?

kerheid van het bovenftaande, onzen
zeer geliefden broeder Godevaert Heer
van Arfchot en Virfon, en onzen lie-

ven neef Wouter Berthout Heer van
Mechelen , Arnout Heer van Wefema-
le, Arnout Heer van Walheirn, Ge-
rard Heer van Rotfelaer , Hendrik
Heer van BouterfTem , Wouter Vol-
Jcaert en Jan van Meldert, onze Rid-
deren, dat zy htmne Zegelen te gely]c

met onzen Zegel aan dezen tegenwoorr
.digen brief willen hangen. En wy Go.-

devaert enz. ter beden en verzoek van
onzen lieven Heere den gemelden Her-
tog , hebben wy onze zegelen by zyn
Zegel aan dezen brief doen hangen.
Gegeven in 't jaar onzes Heeren Ï287.
Zondag voor Kersmis.

N°. 25.

Lknietfcheyding tiiffchen de Heeren van Breda en Bergen
op Z^oom.

Wy Her Jan de Bere ende Everdey Schouteth van Antwerpen , maken condt

allen den ghenen,die ^(t'ÏQ. Lren. fullen fien oft hoorcn lefen. Dat wy by hee-

ten ons Heeren des Hertogen van Brabandt , hebben gedaen ende gewyfl: te

hondene eene Limitatie ende een palinge tiiflchen den Heere van Breda ende

den Heere van Bergen op ten Soom , van der vorfcher wildert in derre manie-

ren die hier naevolcht. Dat es te verftaen dat die eerfle pael fal zyn tHuys

daer de befieète man in woont buyten Halftren op Diericx huys gaendevanden
Dycke, ende van Diericx huys van den Dycke tot Deerlicht, ende vanDoer-
licht totten hogeften Halderberge, ende van den hogeflen Halderberge toten pa-

Ie die ilaet toten overiler iVIaere, ende van daer ten uyterflen huyde te Sprun-

dele dat Hermans is tsFalkeners, ende .van daer opten Puesberge toten eygen

van Akeren, ende alfoe neder ter Schelt toegaende, dat den Heere van Breda
toegehorich was. Dat es all myns Heer Geraerts van Wefemale Heere van Ber-

gen, uytgenomen den Moer die leeght boven Calfsdonck van Doerlicht toten

wegedie gaeftot Sprundelwaert, daer off van defs Moere fooes die helft, dat es

te



te;verfbanej jdie Noortzyde, die es myfts Heeren Geraerts HeercA'an. Bergen,
ende dander helft van defen:MQér Suydewaerts, die es tsHeeren van Breda. En-
de elckHeeredie heeft zyn gerechte hoge ende nedefe binnen zynen palen van
den \^''ildert. Voirt faj elqk Ileere hebben ende behouden voor fyn oorthoifc
van defen voorfs Meere. dic;Wildere die leedutulTchen dit Moer ende Calfsdonck
idorp met zynen gerechte ende die Wildert die leecht int eygcn van Akeren
die es sHeeren van Breda,. ende die Wildert die leecht te Schooten ende te

Mercxern, die es myns sHeeren Geraerts Heere van Bergen. Dele Limitatie
ende Palinge hebben wy gedaen ende gewyft te hondene behoudelyks yegelycx
mans rechte. In oirconden van defen dingen ende om kennifle der watrheyt
hebben \\y onfe fegelen gehangen aan defen Lren Defe Lren vvaren ^egeven
in't jaer lncarnacion;ons Heeren Diiyfent tweehonderttnegentich, des Maen-
dachs voer Sinte Marcus dach.

N°. 26.

Brief, waarb)^ Rijfo van Gaveren aan de Stad Breda geeft 't recht
om Kaffeygelt te vorderen.

• Wy Rafo van Gaveren Heere van I.iedekercke ende van Bi-eda , maeckeri

kondt, alle de ghene, die defe Lettre fetilen fienende hooren, dat wy def

Poort van Breda ende bnfs lieden van Breda hebben gegeven ende geven , by
rade goederliede,\vy ende onfe nacoraelirigen der voorgefeygde Vryheide van
Breda, om de port te betren, dat zy mogen nemen Cauchidegelt te haerenoir-
boire, de Cauchide te houden en te betren in weleniyken fluckx als men geeft

in andren Vryheyden van. Brabant boven ende beneden van allen den ghenen
<3iecoraen in de Vryheytvan Breda, zonder die wy hebben gevriet met onfen
opene brieve. Ende oni dat wy' willtn , dat dier vaell ende geftade zy ten

ewelycken dage, foe hebben wy defe letteren gezegelt met onfen proper uyt-
•hangenden Zegel. Def- Lre. waes gefcreven ende gemaeckt doen men fcreef van
ons Heren jare Dufente twee hondert ende negentche, in fente Marchz dage
Eevangelifte.

N°. 27.

\JYtgikv2iX\Sevenbergeny door Pf^ilie??! Heer van S/f^yen, aan zy-
nen Neef l^i//em Htigemans.

Allen den genen die defen Letteren fullen fien ofte hooren lefen, maken kont
en kenlyk , wy Wilhelm , Ridder, Heer van Stryene, dat alle dat Land, Mour
en Gors, dat leget tuflen Okerlake en Lindonk aan beyden zyden, en tuflen

Markeen Swaluwe aan beyden e\nden, alfoo als de Okerlake uyter Marken
Weflwaert loopt, en wyft den rechten Ree en Drieboom op ter Sprange, die

,haer alrenaeflis; En alfoo alfe die Sprange uyter Zwaluwen, weder tegens

de Okerlake komt geloopen , den rechten Ree en Drieboom ; Ende van defer

genoemder Sprangen Zuydwaart loopende langs der Zwaluwen kant, tot aan

sHeeren goet \an Breda: Dat dit voorfchreven Land, Mour en Gors, Willem
Hugemansfone , onfen Neve ofte fyne oudilen Oir, die na hem komen mach
kindskind te latene, en immers den oudilen Oir, mogen verkoopen en wette-

lyken waren foo wien dien fy willen, en haren wille mede doen, alfe met haren
vryen Leengoede. Ende want ons Wilhelm Ridder Heer van Stryene voor-

fchreven, te pynlyke en te moeyelyke is, elke menfe fonderlingen fynen brief

te bezegelen, foo hebben wy hen allen , zyn zy uyt Vlaanderen, of uyt wat
andere Landen dat fy zyn, die 't Land, Mour, of Gors gekocht hebben of

koopen fullen
,
jegens Willem Hugemanfe onfen Neve, ofte oock fynOirvoor-

fcreven, binnen defen voorgenoemden palen, defen jegenwoordigen gemee-
nen brief in kennille en wetenifle bezegelt met onzen Zegele. En wy Wil-

Hhh 3 helm,
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helm , Ridder , Heer van Scryene voorfchreven . beloven voor ons en onfenOir,

die na ons komen mach , allen den genen die tegens Willem Hugemanfe of

fynen Oir voirfchreven , Land , Mour of Gors binnen defen voorgenoemden pa-

len gekocht hebben , of koopen fuilen , te hondene en te doen houden , te

vryen , te wetten , en te waren tegens allen menfen , Overheere van defen goe-
de voorfchreven. En om alle defe dingen te blyven vaft ende gellade, foo

hebben wy Wilhelm, Ridder, Heer van Stryene voorfchreven, defen brief beze-

gelt met onzen Zegele uythangende. Dit was gedaen als men fchreef in 't jaer

ons Heeren 1290. op fint Lambertus dag.

N°. 28.

Brief, waarby blyckt, dat de Kerk van Gilze is geweeft de Moe-
derkerk van Etten en Merterfen oïde Hage.

Nos Rafo de Gaveren, Dominus de

Liedekercke ,
ö" de Breda , univerfispne-

[entei Litteras •uifuris fa-lutem (sf cogno

/eere veritatan. Univerfttatt veftra notum

ejfe cupimiis
^

qtiod cum difcietus Virja-
cobtis Confcy , Bckenfn Decanus , Invefti-

tui Ecckfiarum de Gilze ö" de Merter-

fen^ Nobis non femel fed pluries quisffio-

nes movijfet fuper eo quod ipfe Jnvejiitus

affirmabat jus prafentandi ad Ecctefiam

feu appenditium de Ettine
, quodefi mem-

brum Ecclefne de Mertöfen collatio feu

prtefentatio ad ipfnm Jnvejlitum pertinere

dignofcitur , de jure ad ipfum etiam prte-

fentatio feu collatio Ecclefi<e feu appendi-

til de Ettene fpe^are deberet ; £5? Heet

Nobilis Vir Hemicus qiiondam Dominus
de Breda , y Invejlitus EcclefttS de Gil-

ze (
qua efi matrix Ecclefa diSarum Ec-

ctefiarum feu appenditiorum de Merterfen

(S' de Ettene ) autboritate Dornini Epifco-

fi Leodienfjs , propter pericnla fitanda ö*

propter toriimoditattm 13 Divinum cultum

augnientandum, diêlam Ecclefiam feu ap-

penditium de Ettene perfeElionem a diEla

Parochia de Merterfm extraSlam effe ,

per fe Parochiam effe impetraverit
, faho

jure Matrtcis Ecclefi£^ tanquam Invejli-

tus ibidem^ qundque Dominus Arnoldus

home mfiHoria , Dominus quondani in Bre-

da , ad ipfam Ecclefiam feu appenditimn

de Ettene , in prajuditium {3 tn injuriam

ipftus Jmefliti pi tediSli de faBo pi afenta-

vit, ipfo Jnve/lito reclamante ö" contra-

dicente. Nos cum tandem ad qutrimoniam

pradicli InveHiti cotnptrtd ventate a quam-
flurimis probis tejiibus terra nojlra

,
jub

fuo Jacramento examinatis, ita effe , ut

pradiElum eft , recognofcimus Ö" per pra-
fentern exprcffe pmfitemur, Nos y Suc-
ceffores noflros inilhimjus habcre in Ecclc-

fiafeu appenditio de Etter.e pnediüo^five
in coUatione five injure Patiot.atüs Eccle-

fia feu appenditii ejufkm , valentes quod

pr^'

Wy Rafo van Gaveren , Heer van
Liedekerke en van Breda, allen den
genen , die dezen briefzullen zien , heyl

ende waerheid te kennen. Wybegee-
ren dat Ulieden gezamentlyk kennelyk
zy, dat nademael wy niet eens, maar
te meermaalen met den difcreten Man
Jacob Confey, Deken van Beeck en
Pador der Kerken van Gilze en Mer-
terfen, verfchil gehadt hebben, door-
dien dat hy Paftor beweerde , dat het
recht van voorftelling tot de Kerk of
aanhangzcl van Etten, welke een lit is

van de Kerk van Merterfen , van wel-
ke Kerk van Merterfen de begeving of
voorftelling aan hem Paftor werkelyk
toebehoorende, van rechtswegen aan
hem oock behoorde toe te komen de
voorftelling of begeving der Kerk of
aanhangzcl van Etten ; en alhoewel de
Edele Man Henrick, voormaels Heer
van Breda, en de Paftor van Gilze
(welke de Moederkerk is der gemelde
Kerken of Aanhangzels van Merter-
fen en Etten ) door het gezag des Hee-
ren BilTchops van Luyck, totvermey-
ding van gevaren en om grooter ge-
mack, en vermeerdering van den God-
delyken Dienft , de gemelde Kerk of
aanhangzel van Etten, dooreen fchey-
ding van de voorfchreve Parochie van
Merterften hebben afgetrokken, en ver-

kregen dat ze tot een eigc Parochie is

opgerecht geworden, behoudens het
regt der Moederkerk en des Paftors

aldaer, en dat Heer Arnout, poeder
gedagtenis, eertyts Heer van Breda,
totnaadeel en ongelyk van den gemel-
den Paftor, en niettegenftaarrde defzelfs

wecierfpraak en tegenzeggen, tot de
voornoemde Kerk of aanhangfcl van
Etten dadeiyk ymandt heeft voorge-

ftelt: Zoo hebben wy eyndelyk, op
de klagten des gemelden Paft:ors, tnt

veele
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pr£di5lui Invefiitiis (^ fui fuccejfores , fi-

ne aliqua contradiSione nofira "odfuccef'

forum noflrorum , de ipja Ecclefta feu ap'

penditio de Ettene , 13 de jure preefentart-

difeu Ctllatione ejujdem Ecclefi£ five ap-

penditii, ipfe (3 fut fuaejjores libere gati-

deant mnc éf infuturum. Et ne pramif-

fa , vel aüquid pramijferurn , a Nobis vel

aïiquihus fuccejoribus noftris {quod abftt)

valeat inpofierum calumniari ,
prafentes

Lltteras pr<edi£lo Inveflito 13 ejui fuccef-

foribus contulimus , figilli noftri munimine

roboratas. Datum anno Domini milleft-

mo ducenteftmo nonageftmo r.ono
,

ferid

quintd ante Ramos Palmaruwi

veele eerlyke getuygen uyt ons Lande,

onder eede gehoort zynde , bevonden
hebbende de waerheid alzoo te wezen
gelyk hier boven is gemeldjwillen erken-

nen en mits dezen bekennen , dat wy en
onze nakomelingen geen recht hebbent

tot de voorfz. Kerk of aanhangzel van
Etten , zoo omtrent de begeving als

het recht van Patronaetfchap der ge-

melde Kerk af aanhangzel. Willende
dat de voorfchreve Pallor en zyne Op-
volgers , zonder eenig tegenzeggen van
ons, of van onze Nakomelingen, het

recht van Voorftelling of begeving der

gemelde Kerk of Aanhangzel van Et-

ten, nu en in 't toekomende vry zullen

hebben en gebruyken. En op dat de
voorfchreve dingen, of ietwes der zel-

ve, door ons of door eenigen onzer

navolgers , ('t gene verre van ons zy
!

)

in 't toekomende niet zouden kunnen,

tegengefproken werden, zoo hebben
w^y dezen tegenwoordigen brief, met
ons Zegel bekragtigt zynde , aan den
gemelden Pallor en zyne Opvolgers
verleent. Gegeven in 't jaar onzes

Heeren Duyzend , twee hondert , ne-

gen en negentig , op den vyfden dag
t^oor Paliïie Zondag.

N°. 29. i

l/yterfle Wil van ïIggt Jacod Deken van Beeck, waar by hy dé
Parochie Kerk van Breda oprecht tot eene

Collegiale Kerk.

Jn Nomini Domini. Amen.

§Moniam morte nihil certius , nihilque

incertius hord mortis. Ego Jacobus Pref-

hiter invefiitus de Ghilze, Decanus Confilii

Bekenfts Leodienfis dyocefs. compos mei t3

fana mentis, fciens quod vitahominisbre-

vis efi 1
per modumteflamenti mei feu ulti-

mo voluntatis mea , de bonis mets difpO'

tiens, Ordino fub hac forma, ^uod ciim

in terra de Breda , d qua pro parte oriun-

dus fum, ^ in qua bonamea pro major

i

parte confiftunt , ctdtum divinum cupio

ampUare, Et propterea,prout foplus cum

Domino Rafone , Domino de Breda , aliif-

que probis trailavi , affeSlavi ö" affelfo

,

defiderans quod Ecclefiade Breda,fiat Ec-

clefia ConventuaUs (3 Collegiata , (3 quod

in eadem Ecclefia fint oilo prebenda , ad

quas prebendas habendas mea bona confero

^ configno.

Se-

in den Name des Heeren. Amen.

Nademael niets zekerder is als dé
doodt, en niets onzekerder dan de ure

van dien , zoo heb ik Jacob , Priefter,

Paftor van Gilze , Deken van 't Kapit-

tel van Beeck onder 't Bifdom van
Luyck , myne zinnen en verflant wel
machtig , wetende dat 's menfchen le-

ven kort is , by wege van Teftament of
uyterften Wil van myne goederen be-

ftellende , in dezer voegen geordineert.

Dat nademael ik in het Landt van Bre-

da, waer uyt ik gedeekelyk oorfpron-

kelyk ben , en waer in myne goederen
voor het grootft gedeelte mede gelegen

zyn , den Goddelyken dienft begeere te

vermeerderen, en derhalven, gelykik
menigwerf met Heer Rafo Heer van
Breda , en andere deugtzame Mannen
overlegt heb , altoos verlangt hebbe

en noch verlange, dat de Kerk van
Bfe-
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Breda tot een Collegiale Kerk werde
opgerecht , en dat in die Kerk zouden
gellelt worden agt Proven , tot dewel-
ke uyt te vinden ik myne goederen op

-

drage en bewyze.

Sequitur ajjignatio bonoruni ad dilfas

Prebendas habendas ^c.

Quorum quidem bonorum meornm affi-

gnatione fa£id , Ordino £5? difpono fic de

eifdent , videlicet quod quilibet Canonicus

de feptem Camnicis antediölis viginti libras

Turonetvnigrerum babebitperpetub ö" anna-

tim de bonii mets £«? reditibus fupradiilis ö*

o£favus CcynonicHS Dnus. Hugo de Mer-
terj] decem libras , nam tofidem idem Hu-
go ad fuam prebendam de bonis fuis pro-

priis ajfignavit. Et fic diSta oSfava pre-

hcnda ctitlibet aliarum feptem prebendarum

efi in omnibus adèquata , Et de itlis oclo

Canonicis unus erit Decanus diff^e Eccle/ne,

qui ultra portionem prebenda [ua ratione

fut decanatüs babebit decem libras Turo-

nen. nigrorum. Praicrea "volo (^ ordino,

quod di£ii CanoniciJcmper refideant perfo-

valiter in ipfa Ecclefta ,
ö* l^od quiex ipfis

non refiderit non habeat de prebenda fua ,

nifi viginti folidos Turonen. nigrorum. Et
confiituetur femper Ficarius loco abfeniis

t3 non refidtntis ,
qualis debuit ejfe abfens,

cui Vicario debebuntur duadecim librte Tu-

ronenfium de prebenda abfentis , Si verö

contigerit Vicarium eJfe Presbiterum , lo-

co Canonici Presbiieri abfentis , ille Pres-

biter Ficarius babebit quindecim libras l'u-

ronen. de prebenda Presbiteri Canonici ab-

fentis
,
pro anno quo defervierit proabfenti.

Cetera vero parsfru£luum prebendie Cano-

nicorum abfentium ccdet Capittulo Ecclefi.e

fupradici.t, neepoterit necdebebit Capituhtm

ipfum alicui non reftdenti Canonico gra-

tiam facere ultra di&os viginti folidos

propter preces vel min.is alicujus zrl ali-

quas alias rationes. Item ordino difpo-

nens, quodde diSlis o£lo Canonicis treserunt

Presbiteri , tres Dyaconi £5? duo Subdya-

coni, y tenebunt figillatim in bffitiando

in divinis ö" Horis Canonicis fuas feptima-

nas, videlicet Presbiter in Presbiteratu,

Dyaconus in Dyaconatu ü* Subdyaconus

in Subdyaconatu , Offitiis ,
Ö* qudlibet die

cantabunt Miffdin cum Dyacono ö* Sub-
dyacono vefiiti in babitis debitis con[ecratis,

{^aliquo velaliqitibus ipforum Canonicorum

abfent. eorum Ficarii facient fuaoffitia in

ordinibus antcdiclis. Si autem eorum ali-

quis negligens effet inpramiff. adimplendis

,

Canonicus careat cotidianis diflributionibus

illius diei ,
ö" Ficarius refiiiuet de Sala •

rio

Volgt de aanwyzing der Goederen
tot de gemelde Proven enz.

Deeze opnoeming myner goederen
gedaan zynde , zoo beflel en befchik-

ke ik in dezer voegen van de zelve. Te
vs^eten , dat yder der zeven voorfz.

Kanonniken uyt myne bovengemelde
goederen en inkomflen ten eeuwigen
dagen jaarlyks zal hebben twintig pon-
den zwarte Tournoifen , en de agfte

Kanonnik Heer Hugo van MerterlFen
tien ponden, naadien dezelve Hugo,
uyt zyne eyge goederen, mede zoo
veel tot zyne Prove heeft bewezen,
en op deze wyze is de gemelde agfte

Prove met de andere zeven in alles ge-

lyk gemaakt. En van die agt Kanon-
niken zal er een Deken dier Kerke we-
zen , die uyt aanmerking van zyn De-
kenfchap, boven en behalven zyne ge-
melde Prove , zal hebben tien ponden
zwarte Tournoifen. Daerenboven wil
en begeer ik dat de voorfchreve Ka-
nonniken altyt in perfoon in de gemel-
de Kerk hun verblyf zullen houden

,

en dat die aldaer zyn verblyf niet houdt,
van zyne Prove alleen zal trecken twin-
tig fchellingen zwarte Tournoifen , en
daar zal altyt een Vikaris ofStedehou-
der in plaatze van den afwezigen ge-
ftelt worden , even zoodanig als de af-

wezige moeft zyn , aan welken Vika-
ris, uit de Prove des afwezigen, zullen

moeten gegeven worden twaalf pon-
den zwarte Tournoifen. Indien het
egcer geviel , dat die Vikaris Priefter

was in de plaats van een afwezigen Ka-
nonnik en Priefter , zoo zal die Prief-

ter Vikaris uyt de Prove van den af-

wezigen Priefter Kanonnik , voor hec
jaar dat hy voor den afwezigen dienft

zal doen, trecken vyftien ponden
Tournoifen ; maar het overige gedeel-
te van het inkomen der Proven van de
afwezige Kanonniken zal komen ten
behoeven van 't Kapittel der bovenge-
melde Kerk, en het Kapittel zelve zal

niet konnen of mogen , om eenige be-
den , of dreygementen van wie hetzy,

of om eenige andere redenen, aan y*
mandt der niet verblyfhoudende Ka-
nonniken , eenige de minfte gunft be-

wyzen boven de voorfz.twintig fchel-

lin-
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tiofuo duodeeim denarios Turonen. nigror.

nihilominus funientur ad arbitrium Deca-

ni (S (- cipihili fradiSlorum , nifi fortè legi-

time mpidiTnenio detenii per alium ydo-

neiim UIA die jua offitiafecerint minijirari.

traterea ordinatum eji
,
quud cum in ipfa

Ecclefta/tnt due Capeltame ,quarum cujus-

libet provcntus valent quauraginta libras

Turottenfes vel circiter annatim ,poft decef-

jum Capellanorum eorundtm , vel alterius

eorundem dccedentis, vel cedentis, portio

ipfius decedentis vel cedentts Capellani di-

videtur , ^ fiant de illa portioue dua pre-

benda Canomcomm, ita quodnurtiirus di-

Siorurttoêlo Canonicoru'n ciugnientetur
, fic

qiiod cum ejfent primo o£io Camnici , uno

Capellano decedente fiantdecem^vel alioce-

dcnte fiant duódectm prebenda
,

quorum

quidem Canonicorum qui fier/t prebenda

debent adaquari aliis oSto^ (si debent om-

via bona ipjorum ejfe privata , videlicet ö*

omnia in communi, qiiia ton efferunt prc-

benda eorum aliquatenus diftinSle, Infu-

per prcordinatum ö" concepturn , ejl etiam,

qaod vacante Ecclefd in eaponetur ReSlory

qui curam recipiet d Decano di£fi Conjilii,

prout moris (rit., fs? erit de gremio di^£

Ecclefia Collegiata ö* da Jtirifdiölione

Decani (^ Capittuli , t^frequentabit om-

nes Horas Canonicas prout alii Canonici

Ö" Ficarii facere tenebuntur , £5? habebit de

feditibus diSte Ecclefta ufqiie ad valorem

quadraginta librarum Tiironcn. de quibus

folvetjura Epifcopi , jirchidyaconi 6? Su-

periorum fuorum debita d ReSlore Ecclefia

memorata , cetera vero pars fruEluum

diSfte ReRorite cedet Capitulo diB^e Ecclefia

Collegiata. Ita quod de ipfts augmentatus

erit numerus Canonicorum di£l<e Ecckfta
,

(^ erit Canonicus ejufdem decimus tertius

vel iindecimus
,

qui habebit unam preben-

dam equalem aliis in reditibusdiEtiS Reölo-

rite. Decanus idem etiam habebit de re-

lUttbus di£t(£ Rt flori^ in augmentationem

fui Decanatus, decem libras redituum an-

tiuatim, y fuperexcrefccntia cedent tune

in communes uliis Canonicorumreftdentium

ibidem , Oblationes Jiquidem altarium

tauxabuntur rationabtliier diElo ReSlori

pro certa jtinima deducenda de di&is qua-

draginta libris , Etfi ipfi Decanus t3 Ca-

pittulum ex una parte ,
ö" diclus ReUor

ex altera^ in diSi'a tauxatione non pojfunt

concordare, diFrus Re&or habebit de aliis

ipforum Canonicorum reditibus fuas qua-

draginta libras , £5? tune illte oblationes ce-

dent Capitulo priediSio. Et debet fieri

iauxatio fupra di6fa per Decanum Confi-

lii Bekenfis,^ alios duos prohos Invejlitos

di£li Conf:Hi , viciniores diSl^s villa de

Bre-

lingen. InfgeJyks wil en bex'-eel ik

,

dac van dü voorfz. agc Kanonniken,
drie Priefters, drie Diakenen, en twee
Onderdiakenen zullen wezen, en dac
zy in het verrigten van den Goddely-
ken dienfl en het waarnemen der geef-
telyke Getyden op vafte uuren, hunne
weekbeurt zullen hebben , te weten
een Priefler in 't PrieiteriGhap

, een
Diaken in het Diakenfchap, en een
Onderdiaken in het Onderdiakenfchap,
elk in zynen dienfl, en dat zy op 5'der

dag zullen een MifTe zingen , met een
Diaken en Onderdiaken , in behoorlyk
gewyd gewaad. En eenig of eenigen
der zelve Kanonniken afwezig zynde,
zoo zullen hunne Vikariflen hunnen
dienfl waernemen in de bovengemelde
order. Indien egter ymandt derzelver
verzuymde het voorgemelde te agter-
volgen , zoo het een Kanonnik is , die
zy verfleken van de dagelykfe uytdee-
lingen van dien dag, en indien een Vi-
karis, zal hy van zyn loon uytkeeren
twaalf penningen zwarte Tournoifen,
en zy zullen niet te min geflraft wor-
den naa het goedvinden van den De-
ken en 't Kapittel , ten ware zy , door
een wettig belet verhindert zynde

,

hunnen dienfl dien dag door een ander
bekwaam perfoon hadden laten ver-
rigten. Bovendien is vaftgeflelt, ver-

mits in de voorfchreve Kerk twee Ka-
pellanyen zyn, van welke elke jaar-

lyks tot veertig ponden Tpurnois of
daer omtrent, aan inkomen heeft, dat
naa de doodt of afflant der gemelde
Kapellanen, ofvaneenen der zelve, de
Portie van zoodanigen geflorvenen of
affland doenden Kapellaan zalgefplifl,

en daar van twee Proven zullen ge-
maakt , en het getal der gemelde agt
Kanonniken aldus vermeerdert worden;
zoo dat 'er te vooren agt Kanonniken
zynde, by aflyvigheid van eenenKa-
pellaen , tien , en by afflant des ande-
ren , twaalf Proven zullen wezen , wel-
ke Proven van zoodanige nieuwe Ka-
nonniken met de andere agt evenge-
lyk gemaakt zullen worden , en alle

derzelver goederen moeten vry en in 't

gemeen zyn , om dat hunne Proven
eenigzints afgezondert niets zouden
uytbrengen. Daarenboven is befchikt
enbeflooten dat, by het ledig flaander
Kerk , in dezelve een Reftor of Be-
fhierder zal aangeflelt worden , wel-
kers aanflelling,zoo als 'tgebruyckelyk
is , door den Deken zal gefchieden , en
hy zal moeten genomen worden uyt

I i i den
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Breda , "vel alios in quos fartes ipfa vo-

hurint concordari. Si autem Re^orpra-

di£ius vdit ejfc contentus oblaiionibrnpne'

diSlis^ habeat ipfas prü di6lis quadiagin-

ta libris : Legata vero faSla di£i<e Eccle-

fia Conventuali ccdant etdem , y alia

legata faEla di£io Rcêiori, cedant fibi\

Legata infuper fa^a generaliter diöla Ec-

clefite , cedant Capitulo antediSo.

den boefem der gemelde Collegiale

Kerk , flaaiide onder het rechtsgebiedt

van denDeken en het Kapittel , hy zal

moeten bywoonen alle de geeitelyke

Getyden en Dienften ,
gelyk de andere

Kanonniken en VikanlTen gehouden
zyn te doen, en hy zal uyt de inJvom-

ften dier Kerk trecken tot de waerde
van veertig ponden Tournois, waar
uyt hy de rechten des Biflchops, van den
Aartsdiaken , en zyne Overften, flaan-

de tot het Reftorfchap der gemelde
Kerk , zal voldoen ; Het overige ge-

deelte der inkomflen van 't Redlor-

fchap zal aan 't Kapittel der voorfchre-

ve Collegiale Kerk volgen , zoodanig

dat uyt dezelve het getal der Kanonni-

ken aldaer zal vermeerdert worden ,

en daar een dartiende of elfde Kanon-
nik wezen , die uyt de inkomflen van 't

't gemeld Reólorfchap eene Prove zal

hebben , de anderen in baten en pro-

fyten gelyk wezende. De Deken zal

mede uyt de inkomflen van 't zelve

Reftorfchap, tot vermeerdering van
zyn Dekens Ampt, aan jaarlyks in-

komen trecken tien ponden, en het

overfchot zal verflrekken tot gemeen
gebruyck der verblyfhoudende Kanon-
niken. De offerhanden op de Outa-

ren gefchiedende zullen redelyker wy-
ze gewaardeert worden , om den
voornoemden Re6lor daar voor zeke-

re fomme aftetrecken van de gemelde
veertig ponden j En indien de Deken
en 't Kapittel aan de eene , en de ge-

zegde Reftor aan de andere zyde , over

de gemelde waardeering niet konnen
overeenkomen , zoo zal de voorfchre-

ve Reftor uyt de andere inkomflen

der Kanonniken , zyne veertig ponden
trecken , en dan zullen die offerhanden

het bovengemelde Kapittel toebehoo-

ren. En die w^aardeering zal moeten

Ca-

gedaan werden by den Deken van 'c

Kapittel van Beeck en twee andere
deugdzaame Prieflers van 't zelve Ka-
pittel , welke 't naafl by de Stadt Bre-

da zullen wezen , of by zoodanige an-

deren als partyen zelf zullen eens wor-
den : Maar indien de gemelde Re6lor

wilde te vreden zyn met de voorfchre-

ve Offerhanden , zoo zal hy die genie-

ten in de plaets der bovengemelde
veertig ponden; maar de Legaten aan

de gemelde Collegiale Kerk gemaakt,
zullen by dezelve blyven , en de ande-

re Legaten aan den voornoemden Rec-
tor gemaakt, zullen voor hem zyn;
en de Legaten aan gemelde Kerk in't

ge-
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Capellani etiam di6la Ecdejiit qui funt
Ö" erunt , de jurifdiSïione diêlorum Decani
Ö* CapittuU erunt , £5? intererunt horis Ca-

noHuis cum Decano ö" Capilulo pradiSiis
,

(^ ft non interejfent, debentpuniriper De-
(anum 6? Captttulum pradiSlos. Colla-

tio vero Prebendarum prsdiëlarutn omnium
fpeStabit ad Dominum de Breda ,patronum

diSla Ecckjia, ö* collatio CapeUaniarum

ad di£ios Decanum 13 Capittulum , De-
canus vero ipfe eligetur d Capitulo diSo
£«? prefentabitur Domino Leodienft Epi-

fcopo confirmandus. Regimen autem Scha-

larum Matricularum t£ aliorum offitiorum

di£la Ecclefta conferent idem Decanus ö"

Capittulum conjun6lim. Item ordino quod
nullus poterit inibi ejfe Decanus

, quin fit

Canomcusipfius Ecckfia, Canoniam habc'

bit h Domino de Breda , Decaniam verb

per eleSlionem canonicam diSii fut Capit'

tuli obtinebit. Injuper ordinans difpono {5?

vö/a, quod fi Dominus de Breda pramif-

fii nollet tonfentire , aut fujlinere pramif-

fa adimpleri , ita quod effeSlum non habe-

rent-, vel fi per Epifcopum Leodienfem,
aut alios, adquos hocpertinet, pramijfa
nonfuerint confirmatajta quodeffe6lum de-

bitum non haberent, vel ordinatio meain
framijjïs ejfet impedita , tune volo

,
quod

prafens ordinatio nulla fit , y quod Exe-
cutores mei in pramifiis^ quoseligo, {vi-
delicet vir Venerabilis ö* difcrelus Alagi-

fier Macarius de Bufcho , Canonicus Leo-
dienfisy ö* Fenerabilis Domina Abbatijfa
Monafterii de Thoren, £5? Frater Joan-
nes diSlus de Rotjelaer

,
quondam jibbas

Monafterii Averbodienfis , nee non Domi-
nus Henricus Ecckfia de Gilfe Plebanus )
habeant polefiatem pknariam diÉla mea
bom afiignandi altis pHs locis , confiruendi
Hofpitalia , Ecclefias Collegiatas, Jltaria
£5? alia ordinandi inpiis locis, prout falu-
ti anima mea vi/um fuerit expedire. Fo-
lo tarnen quodpramifafiant tune in aliqua
Ecclefia fpe^ante ad collationemfeu pra-
fentationem di^a Abbatiffa

, ft voluerit
confentire.

Ottt-
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gemeen gemaakt zullen het Kapittel

loegeweezen worden.

De Kapellanen der gemelde Kerk

,

welke tans zyn en namaels wezen zul-

len onder het gebiedt der gemelde De-
ken en Kanonniken, zullen met den
voorfz. Deken en Kapittel zig laten

vinden by de Kerkelyke Getyden , en
zoo zy daar niet tegenwoordig zyn

,

moeten zy door den gezeiden Deken
en 't Kapittel geftraft worden. De Be^
geving van alle de voorgemelde Pro-
ven zal ftaan aan den Heer van Breda,
als Patroon der voorfchreve Kerk , en
de begeving der Kapellanyen aan den
voorfz. Deken en het Kapittel. De
Deken zelf zal door het voornoemde
Kapittel verkoren en aan den Heer
Bifichop van Luyk ter beveiliging
aangeboden worden. Het beflier der
Scholen, der Godshuyzen en andere
bedieningen der gemelde Kerk, zullen
de Deken en het Kapittel te zamen
begeven. Insgelyks gebiede ik, dat
niemandt aldaer zal Deken wezen

,

ten zy hy Kanonnik zy dier Kerke, zy-
ne Kanoninksdye hebbe van den Heer
van Breda, en het Dekenfchap by
eene wettige Kerkelyke verkiezing van
het voorfz. Kapittel bekome. Voorts
zoo wil en bevele ik , dat ingevalle
de Heer van Breda aan het geen
voorfz. is zyne toeflemming weyger-
de te geven, of niet wilde dulden dat
het nagekomen wierd, zulks dat het
zelve niet tot fland kon gebracht wor-
den ; of indien door den Biffchop van
Luyck, of anderen aan welken het
behoort , hetbovenflaande niet wierde
beveiligt, zoo dat het niet ter uytvoe-
ring geflelt, of myne voorfz. befchik-
king anderzins belet wierdt, dan be-
geer ik dat de tegenwoordige inflel-

ling nul en van geener waerden zal
zyn, en dat de Uytvoerders, welke
ik over het voorfz. verkiefe, (te we-
ten de Eerwaardige en Difcrete
Mr. Macarius van den Bofch , Kanon-
nik van Luyk, de Eerwaerdige Vrouw
Abtdis des Stifts van Thoor , en Broe-
der Joannes , gezegt van Rotfelaer

,

voormaels Abt van 't Kloofter van A-
verboden , als mede Heer Hendrik •,

Plebaan der Kerk van Gilze) volkome
macht zullen hebben, om myne voor-
noemde goederen tot andere God-
vruchtige werken aan te leggen , om
Gaflhuyfen te bouwen , Collegiale Ker-
ken, Outarenen andere zaken teftich-

lii ten
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ten op Godsdienftige plaetfen , zoo als

tot myner zielen Zaligheid bell zal be-

vonden worden. Ik verftaa egter , dat

het voorfz. alfdan gefchiede in eenige

Kerk itaande ter begeving of voorftel*

ling der gemelde Abtdis , indien zy
daer in wil toellemmen.

Alle myne andere , zoo roerende als

onroerende goederen , waer van ifc

niet beftelt hebbe, of niet uytdrucke-

lyk zal beflellen , wil ik dat aangelegt

worden tot vermeerdering der voor-

noemde Proven , zoo het gebeurde,

dac zy ter uytvoer gebragt wierden^

Zoo egter niet .... zullen zy in de
macht myner Uytvoerdersblyven, ge-

lyk hier boven is uytgedrukt. Ik be-

tuyge te willen , dat deze myne beftel-

ling zal flrekken voor myn Teftamenc
ofuyterfteWil, of voor zoodanige an-

dere handeling als in regcen beft kan
beflaan , begeerende , dat de gemelde
Uytvoerders alle myne goederen on-

der hen nemen , om het voorfchreve-

ne uyttevoeren , zoo als hen , tot my-
ner zielen zaligheid zal duncken dien-

ftig te wezen. En by aldien myne
Uytvoerders alle niet konden of wil-

den daar by tegenwoordig zyn, zoo
zullen twee of drie derzelve niettemin

de uytvoering konnen waernemen; wil-

lende ik, dat alwaer twee derzelve een
dag, om zaaken te doen, hebben vaft-

geftelt, en de andere daer toe geroe-

pen zynde niet kwamen , of niet wil-

den of niet konden daar by zyn , de
overige twee egter zullen voortgaen

,

endoen 't gene vereyfcht wordt, niet-

tegenflaande de afwezigheid der twee
anderen. De Namen der genen die

benoemt zyn tot de gemelde Proven
zyn deze , te weten

D, Hmuus, Gfu/ere y Decanus; Heer Hendrik Grufere, Deken;

D.HemicuSydiausGrufere, e/as Frater; Heer Hendrik, gezegt Grufere, def-

zelfs Broeder;

Omnia etiar» aUa hona mea mobïlta £s?

jmmohilia , de quibus Kon ordinavi , aut

non erdinaio exprejfe , volo quod ad aug-

mentatknem cedant diëiarumfrebendaTum,

fi eas contingat ad effeStum perduci. Sin

autem .... fi»f in difpiftiione meorum

Executorumy frout fuperius efi exprejfum-y

protejiam quod pradiSlam nuatn Ordifia-

tionem volo valere loco T'efiarnenti feu uU

iima voluntatis mea , vel alterius ,
qua de

jure foterit melius valere , volens quod

diëii Executorei mei omnia mea hona ap-

frebendant adfaciendum pramijfa, frout

eisfaluü aruma mea vifum fuerit expedi-

re. Etft diSi Executorei mei omnes non

fotuerint aut noluerint interejfe^ tres vel

duo ex eis nibilominus exequantur, volens

ut ubicumque duo ex eis pofuerint diem

ai aliquid exequendum , &f alii vocati ad

hoc non venerint , aut noluerint , vel nm
fotuerint interene , reliqui duo procedant

Ö* faciattt quod incumbity alierum duo-

rum ab/entid non obfiante. Nomina ve-

To illorum qui nominati funt ad illas pre-

iendasfufH b^ecy videlicet

j

J). lyricus de Eykej

D. Hugo pradiliuSy Prefbittri;

Heer Wynrik van Eyke;

Heer Hugo voornoemt, Priefters;

Walterus Of Jacobus y filii Joamtis de Wouter en Jacob ,
Zoonen van Jan do

£yen-y Bye;

Et JoannesfiUus Wtcoms de Camera. En Joannes, zoon van Wico van dc
Kamer

;

Suppücatts Venerabtti in Cbri/iff f*atri Biddende den zeer Eerwaerden Va-
der
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ac Domhto theobaldo Dei g^atid Leodien*

fiEpifcopo-, t^ ejusOfficiati^ ac aliis om-

nibus ,
quornm intereft , ut pramijjis tam

piè conceptis con/entiant ^ealaudent , appro-

bent ,y fua auHoritate confimisnt. In

eujus rei tefiimonium figillum meum , imcl

eum ftgillis virorum difcretorum Domini
Danckiniy Scholaftici Ecckfia Bekenfts , 6?
Domini Henrici , Executom mei pradiEii

,

fUiS his apponi petivi, apponu. Et noi

Damkinui i^ Henricus priedidti
,
qui pra-

mijjis interfuimus , cum aliis multis pro-

bis, figill^ noftray ad fuam petitionem

di8i Domini Jacobi , prejentibus duxi-

vtus appcndenda. Datum anno Domini

miliefimo trecentejimo tertio^ in Figiiia Dio-

nxfii.

der in Krifhis , Heer Theobald , door
Gods genade', Biflchop van Luyck, en
zynen Officiael , en allen anderen dien
't aangaet , dat zy aan de voorfz. zoo
Godvruchtige ontwerpen hunne toe-
ftemming geven , dezelve bitlyken

,

goedkeuren , en met hun gezag bevef-
ligen willen. In kennifle van alle 't

welk, heb ik myn Zegel, te gelyk met de
Zegelen der difcrece Mannen, Heer
Danckin , Scholafter der Kerk van
Beeck, en HeerHendrik , mynen voor-
genoemden Uytvoerder, welke ik ver-

zogt heb dat aan deze mogen gezet

worden , hier aan doen hangen. En
wy Danckin , en Hendrik voornoemt

,

by het voorfz. met meer andere vroo-
me lieden tegenwoordig geweefl zyn-
de , hebben onze Zegelen op het ver-

foek van den gemelden Heer Jacob,
aan deze tegenwoordige wel willen

doen hangen. Gegeven in 't jaar on-
zes Heeren Duyfend driehondert ea
drie, op Sc. Denys avondt.

renerahili in Chrijio Pairi ac Domino

fuo. Domino 1}>eobaIdo Deigratia Lcodienji

Epifcopo ,ejuf<iae Offitiali^ (^ aliis quorum

interefi, Rajb Dominus de Breda y patro-

nus Ecclefia Parochialis de Breda , Leo-

dienfts dyocef.s , reverentiam ö" nofcere ve-

ritatem. Noveritis quod nos dijpofitioni-

bus Ö* ordinationibusprebendarum, ö" alio-

rum , de quibus fit mentio in literis Domini

Jacobi, Jnvefiiti de Ghilfe, Decani Confilii

Bekenfis, nofirum in omnibus adhibemus

confenfumy ea quantum in nobis efi lau-

dando , difponendo , ordinando 13 per om-

tiia approbando. Supplicantcs t'^obis in

Chrifto ,
quatenus pramij/a approbetis £3"

auEloritate veflra ordinarid confirmetis.

In cujus rei tefiimonium figillum nofirum

prafentibus literis duximus appendendum.

Datum anno Domini millcfimo trecenteft-

Mo tertio, Dominiid antefefiurn Katheri-

fia Firginis.

Aan den zeer Eerwaarden Vader ii^

Kriflus , Heer Theobald door Gods
genade , Biflchop van Luyck , aan zy^
nen Officiael , en allen anderen dien 't

aangaet , Rafo Heer van Breda> Patroon
der Parochiekerk van Breda, behooren-
de onder 't Bifdom van Luyck, eer-

bieding en de waerheid te kennen. U-
lieden zy kennelyk, dat wy de inflel-

lingen en begevingen der Proven, en
andere dingen , waar van gewaagc
wordt in de brieven van Heer Jacob,
Paflor van Gilze, Deken van het Ka-
pittel van Beeck, in alle deelen toe-

flemmen , dezelve, zoo veel in ons is,

billykende , vaftflellende en t'eenemael

goedkeurende. Biddende Ulieden om
Kriflus wille , ten eynde gy het beloof-

de goedkeurt, en met uwe gewoone
macht wildt belcrachtigen. In kennifle

waar van hebben wy onfen Zegel aan
de tegenwoordige brieven doen han-

gen. Gegeven in 't jaar ons Heeren
Duyfend driehondert en drie , op
Zondag voor 't feefl van de H. Kata-
rina.

Univerfis prafentes Litterai infpedluris. Allen en een ygelyk die deezen Brief

Oficialis Ltodien/ts falutm in Domino zullen zien, de Officiael van Luyck
feni' lii 3

^^^'
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fempiternam. Noverit univerfitas veflra ,

quöd faSia nobis fide per Firos difcretos

Dominum Danckinum, ScolaJücumEccIefne

Bekenfts^ Ö* Dominum Henricum,Pleba-

num Ecclefta de Ghtlfen, de Tejiamento

Jeu ultimavoluntate Domini Jacobi, De'
cani Concilii Beken/is,, una cum jigillis

eorundem prafentibus appenfts , ipfum Te-

fiamentumfeu uitmat» voluntatem , quan-

tum in nobis eft ,
per omnia laudamus , ap-

frobamus C5? confirmamus. In cujus rei

tefiimonium ftgiïlum Officialatüs Leodien-

fis duximus apponendum. Datum anno

Domini millefimo trecentejimo tertio , in

Oflavis B. Andrea Jpofioli.

wig heyl in den Heere. Ulieden alle-

gaer zy kennelyk , dat de difcrete
Mannen Heer Danckin , Scholafler der
Kerke te Beeck, en Heer Hendrik
Plebaan der Kerk tot Güze , ons ver-
toont hebbende het Teflament of den
uyterflen Wille van Heer Jacob Dee-
ken van het Kapittel van Beeck , met
hunne Zegelen daer aan hangende, wy
het zelve Teflament of uyterflen Wil-
le , voor zoo veel in ons is , in alle def-

zelfs deelen billyken, goedkeuren en
bekrachtigen, len ooirkonde van dien
heeft ons goedgedacht het Luykfche
Officiael Zegel daar aan te hangen.
Gegeven in 't jaar ons Heeren Duy-
fend driehondert en drie, inde 06laaf
van den Heyligen Apoflel Andries.

N". 30.

Hervorming van 't Kapittel der Collegiale Kerk te Breda.

Magifter Macbarius de Bufco Canoni-

cus Leodienfis, Difcretis (^ bonefiis viris

Decano £5? Capitulo BcatiS Maria in Bre-

da Leodienfis Diocefeos ,
Jalutem in Domi-

no. Litteras Reverendi in Chrtfto Patris

Domini Theobaldi Epifcopi Leodienfis, quas

legijlis, audiviftis atque recepijlis in bis

verbis : Tbeobaldus Dei gratiA Leodienfis

Epifcopus , Fenerabili Firo Machario de

Bufco, Canonico Leodienfi, Jalutem in Do-
mino Jinceram. De "Jeftra difcretione pk-
tiius conjift, "vobis committimus Ö" manda-
mus, quatenus ad Ecdefias de Gorters , de

Dieft , de Beeck , de Oorjcbot , de Rode ö"

de Breda CoUegiatas, nee non ad Mona-
fterium de Hodonk Ordinis Sti. BenediSli

noftra Diocefeos
,
perfonalitcr accedende

,

officium Fifitationis exerceatis in eifdem ,

tam in Capitequhm in Membris , tam in

Spiritualibus quam in Temporalibus , cor-

rigenda
,
ftattiendo , ordinando , (3 refor-

mando ,
quacunque in diSïis Ecclefiis ö"

Monajierio corrigenda, ftatuenda , or-

dinanda fcf reformanda inveneritis , /è-

cundüm quod vobis videbitur expedire ;

ContradiEiores ö* Rebelles
, fi qui fuerint,

per cenfuram Ecclefiajiicam compejcendo

"vice y auüoritate noftrd , in quibus vobis

committimus vices noftras. Datum anno

milleftmo trecentefmo nono, in Figilia Sa-

cramenti. Harum autem Litterarum au-

Sloritate accejfimus perfonalitcr ad Eccle-

fiam veftram de Breda , Sabbatbo poft Fe-

ftum Petri ö" Pauli Apoftolorum , anno

pradiHo , 6? ipf/^m plenias vifitavimus ,

tam in Capite quim in Membris, tam in

Spi'

Mr. Macharius van den Bofch , Ka-
normik van Luyck , aan de difcrete en
eerfamc Mannen den Deken en hec
Kapittel van O. L. V. te Breda on-
der 't Bifdom van Luyck, heil in den
Heere. Gylieden hebt gezien, gele-

fen en gehoort de brieven des Eer-
waerdigen Vaders in Kriftus , Heer
Theobald BifTchop van Luyck,welkegy
ontfangen hebt, zynde van dezen in-

houdt:Theobald,door Gods genade,Bif-

fchop van Luyck , aan den Eerwaer-
den Man Macharius van den Bofch,
Kanonnik van Luyck, oprecht heil in

den Heere. Op uwe befcheidenheid
t'eenemael betrouwende , zoo dra-

gen wy u op en bevelen u , dat gy u
in Perfoon begeeft naar de Collegiale

Kerken van Korters, Dieft, Beeck,
Oorfchot , Rode , en Breda , als me-
de naar het Kloofler van Hodonk van
de Benedifliner Orden, behoorende
onder ons Bisdom, en aldaer het arapt

van Onderzoeker oefïent , zoo wel om-
trent het Hooft als de Leden, zoowel
in 't geeflelyke als in 't wereltlyke,
verbeterende , inflellende , beveelen-

de en hervormende , 't gene gy in de
gemelde Kerken en Kloofler zult bevin-
den verbetert, ingeflelt, bevolen en
hervormt te moeten werden, naa 'c

gene u dunken zal te behooren ; als

mede van onfent wegen en door ons

gezag de tegenflrevers en wederfpan-
nigen , zoo er eenigen mogten wezen,

door de Kerkelyke flraffen bedwingen-

de.
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^piritualil/us quhm in Temporalibus. Et
quia invemmus plura in diila Ecclefia re-

formanda , ad ; eformatiouem ipfiui^ de

conjen/ti ö" confiiio vcftro flatuhims ö" or-

dinamus , auéioritate in bac parte nobis

commijfd ,
quod nullus Canonicus , vel Ca-

fellams , vel vefter Cboralis , intret Cborum

vel Ecclefiam veftram ,
pracipue quum di-

vina(^ Hora Canonica celebrantur, nifi

induto fuperpellino.
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Item ftatuimus ö* ordinamas , qmd ha-

beatis quolibct anno Generale Capitiilum,

videlicetincrajiino Servatiiy inquuomnes

Canonici prafentes , fine aliqua vocatione

,

foierunt (^ debebunt Jlatuere vel ordinare

de negotiis di£la Ecclefta 13 i'egimim ip->

fiusy qualiter ip/a Ecclefia pro anno futu-

rojit regenda. Et quidquid Jlarutum fue-

rit per prefentes ratum y firrcum habebi-

tur, ö" indi£lo Capitulo fiet tomputatiode

bonis Ecchfits tothu amiiy ^ qualiter bo-

tia ipfiui ad diilum annum fuerint con-

fumpta. Et quia nonnulli Firi Canonici

decejferunt dcbitis obligati diverfis , ita

quod Creditoribus de bonis decedcntium fa-

tisjieri non potuit, ftatuimus ö" ordma-

mus
,
quod ulterius Canonicus deccdens ha*

bebit annum gratie , ita quod Executores

ipftus decedentis recipiënt omnes fruSlus

prebenda decedentis per illum annum pro

Jolvendis debitisfuis , quotidianis diftribn-

tionibus £5? anniverfariis exceptis
,

quas

non habebit decedens ,
ö* Executores dece-

dentis dabunt Ecclefia predi&a centumfo-

lidos magnorum Turonenftum de fruSlibus

di6ia prebenda
,
pro cappis feu ornamentis

emendis.

Item

de, als waar toe wy u onze macht
verkenen. Gegeven in 't jaar Duy-
zend driehondert en negen , op den
avond voor Sacramentsdag. Wy dan

,

door de macht ons by dezen brief ge-
• geven , zyn in Perfoon gekomen tot

uwe Kerk van Breda op öaturdag naa
St. Pieter en Paulus in 't voorfchreve
jaar, en hebben de zelve naauwkeurig
onderzocht, zoo omtrent 't Hooft als in

de Leden , zoo in 't geeftelyke als in

't wereklyke; en nadien wy verfchey-

de zaken hebben gevonden , welke in

de gemelde Kerk dienen hervormt te

worden , zoo gebieden en bevelen wy
tot derzelver hervorming, met uwe
toellemraing en goeden raad , volgens
de macht ons in dezen gegeven, dat
geen Kanonnik of Kapellaan , ofymant
uwer Koorzangers, in het Koor of in

uwe Kerk zal mogen komen , voorna-
mentlyk als de Goddelyke Dienft en
Kerkelyke Getyden gehouden worden,
ten zy hy een Kobrkleedt aanhebbe.

Infgelyks bevelen en gebieden wy^
dat gyliedenjaerlyks een algemeen Ka-
pittel zult houden, te weten daegs naa
St. Servaes, wanrin alle tegenwoordig
zynde Kanonnikcn, zonder daar toe
geroepen te zyn , zullen konnen eix

moeten beramen en vaflfbellen, de za-

ken der voorfchreve Kerk , en derzel-

ver regeering, op wzx. wyze namelyk
die Kerk voor het aanitaande jaar zal

moeten beftiert worden. En al't gene
by de daar tegenwoordigen zal beraamt
zyn, zal voor vaft en beftendig gehou-
den worden. En in 't gemelde Ka-
pittel zal rekening gedaan worden
van de goederen van de Kerk voor
het geheele jaar , en in hoe verre haa-
re goederen voor dat jaar befteedt zyn.
En naadien zommige Kanonniken ge-

ftorven zyn , belaft met verfcheyde
fchulden , zoodanig dat men de fchuld-

eyfchers uyt de goederen der overle-

dene niet heeft konnen voldoen, foo

bevelen en ordineren wy, dat eerrKa-
nonnik , hier nae ftervende , zal hebben
eenjaar van gratie, zoodanig dat de
Uytvoerders van dien aflyvigen zullen

genieten alle de inkomften zyner Pro-
ve voor dat jaar , om daar uyt zyne
fchulden te betalen , uytgezondert eg-
ter de dagelykie uytdeelingen en jaar-

getyden , welke den aflyvige niet zul-

len te goed komen, en de Uytvoer-
ders des afgeftorvenen zullen aan de
gemelde Kerk geven hondert fchellin-

gen
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gen groote Tournoifen , uyt het in-

komen der gemelde Prove, omkappen
en andere cieraden te kopen.

Item fiatuimus 6? ordinavimus, quod

Canonici di£li Loei pojfunt kabere infra

annum duos men/es pro negotiis ordinan-

dis , conjunüim vel divifim. Ita quod ip-

fe Canonicus qui recedere velit, fetet li-

eentiam aDecano ö* Capitulo fuo, quody

Jijujlafuerit caufa , non denegabitur eidem
,

nee dies quibiis recedunt è f^illa de Breda

£«? revertentur ad eandem non computa-

huniur ; Et abfentes tempore abfentia non

habebunt quotidianas nee anniverfaria
j

fcribentur dies ahfentium.

Item ordinamus , quod Seholares fre-

quentantes Scholas ibidem , ibunt in Ecck-

fia pradi£la in Collegia Canonicorum, prx-

eipue in fejiis novern leElionum , ad Horas
Canonieas

,
prout vifum fuerit expedire.

Item ftatuimus Ö* ordinamus , ne ali-

quis Canonicus , vel alter de Capitulo exi-

Jlens^tranata in Capitulo^ fecreta ejuf-

dem audeat alicui extra Capitulum reve-

lare contra Decani prohibitionem , Et ft

quis eoritrarium fecerit ,
ö* convi^ns fue-

rit
,
per unum menfem careat prehendd ö"

convertat/ir in communem iifum Capituli,

Ordinamus etiam, quod CapellamdiSI^

Parochies, qmm fubfint Capitulo , va-

dant ad Horas Canonieas , diebus y horis ,

quibus commode pojfunt , Et Capitulum in

refe£lionibus ö" aliis curialitatibus honejie

eos contratiet.

Item Jlatnimus ö* ordinamus , quod
Decamis in duplicibus ts? majoribus fefiis

debeat celebrare fumynam Miffam , niji

impeditus fuerit legitimo impedmento, Ö"

tune per Canonicum vel Capellanum magis

ydoneum procurabit eani celebrari.

^tl£

Insgelyks flellen en ordineren wy,
dat de Kanonniken van die Plaets in

het jaar twee maanden mogen hebben
om hunne zaken te verrichten, 't zy met
eens of in verfcheide reizen , zoodanig

dat een Kanonnik willende van daar
trecken, zal moeten verlof vragen van
zynen Deken en 't Kapittel, 't gene,
indien hy daer toe wettige reden heeft,

hem niet zal geweygert worden , en
de dagen , op welke zy van Breda ver-

trekken en aldaer wederkeeren , zul-

len niet mede gerekent worden ; en de
afwezigen zullen gedurende den tyd
hunner afwezentheid niets genieten van
de dagelykfe uytdeelingen ofjaargety-
den; men zal regifter houden van den
tyd hunnes uytblyvens.

Voorts verordineren wy , dat de
Scholieren aldaer ter Scholen gaande

,

zullen in de voorgemelde Kerk gaan in

de vergadering der Kanonniken , voor-
namentlyk op de Feeftdagen der negen
Leflen en op de Kerkelyke Getyden

,

zoo als zulks zal dienflig geoordeelc
woorden.

Verders ftellen en ordineren wy

,

dat geen Kanonnik, nog iemant tot het
Kapittel behoorende, eenige zaken of
geheymen in 't Kapittel verhandelt,

aan iemant buyten het Kapittel , tegen
het verbod des Dekens , zal mogen
openbaren, en zoo iemant het tegen-

deel dede,en daar van overtuygt vvierdty

die zal voor een maandt zyne Prove
verbeuren , welke zal bekeert wor-
den tot gemeen voordeel des Kapit-
tels.

Wy ordineren mede , dac de Kapel-
Janen der gemelde Parochie, tot het

Kapittel behoorende , zullen moeten
tot de Kerkelyke Getyden gaan , op de
dagen en uren als hen beil zal gele-

gen komen, en op tyden van vermaak
en andere uytfpanningen zal het Ka-,
pittel dezelven eerlyk onthalen.

Insgelyks {tellen en verordineren

wy, dat de Deken, op de dubbelde

en groote Feeftdagen , zal moeten een

hooge MilTc doen, ten zy hy door een

wettige verhindering belet zy , en dan
zal hy bezorgen dat zy door den be-

kwaam-
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^t/a Siatuta (y Ordinationes nojïras

pracipiinus in -vinuie JanSitS vbedientite

firmiter ubferz-ari , ï^okntei quod Deca-

Kus (ji Capiluhim , rebcUe> , fi qui fue-

rint , compelknt cenfura Eccleftafiicd ad

ohfefuamiam prtemijjhrum. In cujus rei

teftimonium figülum mftrum prisjentibas

litterii eji antuxum. Datum anno ö" die

Sabbaihi prcediBis.
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kwaamften Kanonnik of Kapellaen ge-

daan worde.

Welke onfe inflellingen en verordi-

neringen \vy bevelen, dat, uyc kracht
der heylige gehoorfaemheid , vafl en
beftendig zullen onderhouden worden,
willende dat de Deken en het Kapittel

de wederilrevers , zoo er eenigen moch-
ten wezen, met deKerkelykeftraifen,

tot onderhouding van het bovenftaan-

de zullen bedwingen. Ten ooirkonde
waar van hebben w^ ons zegel aan de-

fen tegenwoordigen briefdoen hangen.
Gegeven in het jaar en op Saturdag
hier boven gemeld.

N". 31.

Scheyding der Kerken van Ginneken, Merterfen ^ Etten en Bavel,
van de Moederkerk van Gilze.

In nomine Domini. Amen. Univerfis

pnefentes litteras infpe£luris, Magijier

Franco de Semblaco, Canonicus Ecclefite

Sti. Martini Leodienfis , Commijjariui ad

infra fcripta Reieremli Patris Ö" Domi-

ni D. Aüulfhi Dei gratid Leodienfis E-

fifcopi ,
falut:m , cum notitia veritatis.

JSfovcrit univtrfitas vejlra ,
qued eum

nobilii y venerabilis Domina Margareta

dePitrefem, Mbatijfa, Thorenfis , Patro-

na Ecclefia de Gilze Leodienfis Dioece-

fis , £5? Rutgerus , ejufdem Ecdefia de Gil-

ze Invefiitus , Jeu ReBor ,
fuppUcaverunt ei-

dem Reverendo Patri Jub hac forma.

In den Name des Heeren. Ameri.
Allen den genen , welke dezen tegen-

woordigen Brief zullen zien , Mr.
Franco van Semblais , Kanonnik der St.

Meertens Kerk te Luyck , Gevolmag-'

tigde tot het ondergefchrevene by
den Eerwaerden Vader en Heer Adolf,

door Gods genade, BifTchop vari

Luyk, heyl en kennifTe der waerheid.

Ulieden allegaer zy kennelyk , dat de
Edele en Eerwaerde Vrouw Margriet
van Pitrefem, Abtdis van Thoor,
Vrouwe der Kerk van Gilze , onder 't

Bisdom van Luyck, en Rutger , Paflor

of Beflierder der gemelde Kerk van
Gilze, gemelden Eerwaerden Vader
een Smeekfchrift hebben overgege-

ven aldus luydende.

Reverendo in Chrijlo Patri ac Domino

fuo Jdulpbo , Dei gratia Epi(copo Leodien

fi , Margareta de Pitrejem , Abbatijfa

'thorenfis., Patrona Ecclefia Parochialis de

Gilze vefir^e Diocefis , 6? Rutgerus ejuf-

dem Ecclefie Inveftitus feu ReSor, quid-

quid poffunt reverentie ^ obfequii £5? ho-

noris. Significamus veftra reverenda Pa-

lernitati ,
quod diëla Ecclefia de Gilze

quatuor habet appenditia, confueta per

yicarios ptrpetuos , ab ipfo Invejtito pr£'

fentandos , de/erviri ^ bis dtJlinSla no-

minibus , videlicet Ginneken , Merter-

fen , Etten ,
ö* Bavel

,
quorum quemli-

bet per fe fufficit , bona habens difcreta a

Ma-

Aan den Eerwaerden Vader in Krif-

tus en Heer Adolf , by der gratiën

Gods , Biïïchop van Luyck , Margriet

van Pitrefem, Abtdis van Thoor, Vrou-
we der Parochiekerk van Gilze, be-

hoorende onder uw Bisdom , en Rut-

ger,Pa{lor of Beflierder der zelve Kerk,

aile bedenkelyke eerbied , dienft en

eere. Wy maken aan uwe Eerwaer-
digheid bekent , dat de gemelde Kerk
van Gilze vier aanhangzels heeft, ge-

woon door vafte Vikariflen of Stede-

houders , by den gemelden Paflor voor-

geflelt , bedient te worden , zynde de-

zelve aldus genaemt , te weten Gin-

Kkk ne-
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Matrice Ecdef.a , ^ reditus abundafitiam

juffiacntem pro Invepto Jeu Üeclore qiu

ciiram gerit , (^ ad omnia onera tam epi-

fcQpatia quam archidiaconaiia ö' alia Jup-

prtanda , (luns dum vacant viri poicntes

ülarum partium
,

juarum importunitate

precum
,
qua mulioties non concedenda con-

ceduntur
,

qtiibus ipji Invejiili refijtere non

poterant nee audebant , inftare confueve-

runt apui Jnvejlitus di£l^ Matnas tc-

ctejia; , ac ipfoi aftrtngete pro iins Clericis

vel jamiliaribus , ac aiiis, quibus eis pla-

cebat
,

providendis de eifdem , adeo quod

nunquam irl rara licebat tpfis Invejiitis

perjonas
,

quas Jcicbant idoneas , de tl/a

providi re , ex quibus Jèquebanttir incon-

lenientue
,
quod per/oKiV minus idone^e ad

} egimen ipjorum Jppcnditiorum a£urne-
bantur

,
quod magis officit ia Ecclefia San-

£ia Deiy divinum negUgcbatur officium , ac

ipfi Jnvejiiti iram, tndigtiationem y of-

fcnjam ipfam Putentium Ja;pms incurre-

banty injuum Ö" Ecclefia fuagrave dif-

pendiurn ^ jaSluram. ^are nos
,
pro

commodo ^ utilitate, tam Invejlitorum

quam Matricts Ecctefne fj? appenditiorum

pradiUorum , unanimi confenfu vejlra fup-

plicamus Venerandté Paternitati bumiliter

Cs? devote
,

quatenus diSia appenditia dt-

videre ac feparare dignem'mi ab ipfa Ma-
trice Ecclefia ^ïiS conftituere Ecclejias Ba-

ftismales ,
proprios ac perpetuos habentes

Jnvejiitos feu Curatos Loei , Arebidiaco-

no , dum vacaverint
,

prafentandos , £jf

per ijlurn injlituendos in eifdem, qui ctt-

ram illarum gerant , ac omnia onera tt-

nebuntur fupportare , earnvi collatione, feu

prtefentatione ad eafdem, foli Abbatiffa

Ihorenfi ,
qua pro tempore fuerit , a Fobis

ferenmter attributd. Fobis etiam Fene-

rabili Firo Domino Neapolioni^ Dei gratia

uircbidiacono Leodienft , in cujus Arcbi-

diAconatu diila Matrix Ecclefia y ap-

penditia confifiunt , fupplicamus atter.tius

,

quatenus prarmfJJs vefiturn dignemini con-

fenfum henigniter impertiri. In cujus rei

tejlimonium litteris prafentibus figilla no-

Jlra duximus appomnda. Datum anno

Domini millefimo^ trecentefmo, fcxto de-

citno , Sabbatbo pojl nativitatem Beati

"Joannis Baptijla.

ncken , Merterftn , Etten en Bavel, van
welke elk op zich zelf beflaat , heb-
bende goederen verlcheyden van de
Moederkerk, en genoegzame inkom-
llen voor een Pallor of Beftierder,

welke die Paftorye zoude waarnemen

,

en om alle de laften , zoo van denBif-

fchop , als van den Aartsdiaken en an-

deren te dragen j welke terwyl ze le-

dig ftaan, zoo zyn eenige vermogen-
de iVIannen ier plaatzen , door hunne
overlaflige verzoeken, waar doorme-
nigmael verkregen worden zaken wel-
ke niet behoorden toegedaan te wor-
den , en welken de Pallors zelve niet

konden nog durfden wederflaen
,
ge-

woon geweefl hy de Pallors der ge-
melde Moederkerk aan te houden , en
dezelve te noodzaaken , om hunne
Klercken en huysgenoten , en anderea
die het hen behaagde , daar mede te

voorzien, zoodanig dat het nooyt of
ZLlden aan dezelve Paftors geoorlofc

was , eenige perfonen, welke zy be-

kwaam oordeelden , daar toe aan te

flellen. Waar uyt die ongelegentheid
voortkwam , dat onbekwame perfo-

nen tot het beftier dier Aanhangzels
aangenomen wierden, en het gene nog
aanflootelyker is , dat in Gods heylige

Kerk de Goddelyke dienft verzuymt
wierdt, en de Paftors zelve zich me-
migmael den toorn , den haat en de
vyantfcliap der Grooten op den hals

haelden , tot groot naadeel en fchade
van hen en van hunne Kerk. Waarom
wy, tot gemack en voordeel, zoo wel
der Paftors , als van de Moederkerke
en de voorgemelde Aanhangzels, met
eenparige toeftemming , Uwe Eer-
waerdigheid zeer nedrig en gedienftig

bidden , ten eynde gy de gemelde
Aanhangzels van de voorfchreve Moe-
derkerk wilt fcheyden , en die opreg-
ten tot Doopkerken , hebbende haare
%ge en vafte Paftors , aan den Aarts-

diaken , als zy mogten ledig ftaan ,

voor- en by "hem daar werkelyk inte-

ftellen, welke die Paftoryen zouden
waarnemen , en gehouden zyn alle de
laften daer toe ftaande te dragen , zo-

danig egter , dat aan de Abtdis van
Thoor, w-elke in der tyd zyn zal, al-

leen de begeving of voorftclüngder ge-

melde Kerken , ten eeuvv^igen dagen
door U toegewezen worde. Wy bid-

den ook u , Eerwaerdig Heer Neapo-
lion, door Gods genade , Aartsdiaken

van Luyk, in wiens Aartsdiakenfchap

de
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de gemelde Moederkerk en Aanhang-
zels gelegen zyn , ten eynde het u be-
haage aan het voorfchrevene uwe toe-

lleniming goedgunftigfykte verleenen,

Jn kennilTe dezer dingen hebben wy
aan den tegenwoordigen brief onze
zegelen doen hangen. Gegeven in 't

jaar onzes Heeren Duyzend, driehon-

dert en feftien , op Saturdag naa Sc

Jans Baptift geboorte.

Idem Rever'enius Pater VenerabiU Vi-

ro Decano Ecckfne S. Pauli Leodienf.i in

hegotio hujujmodi commifit totatttet vices

Juas , mandans eidem ,
quatenus faper

p'amijjïs., ihquifiiitne faSldi^ babité dili-

genti, ad divtjioncm Ö* feparatiomm di-

ilorum appenditinrum a diSla Malrice Ec-

clefia y (^ ad aliu contenta in diêla fuppH-

catione procederet prout jufltim foret ö" ei

vifum expedire. Jnquifitio igitur autlo-

ritate diSli Reverendi Patris de pramijjis

per Dominuni fVilhelmum, Inveflitum Ec-

clefi£ de Raemsdomk , Inquilitorem ad hec

ah eodem Reverendo Palre deputatum , a

Uftibus in forma Ecelefia juratis fjf re-

ceptiSy vocaiis omnibus qui fua diceniur

vel credeniur interejfe , ad videnduni eos

jurare., i3 diüa inquifitione eidem Deca-
no reportatci, riteqtupublicfltd , citatis gene-

raliter in facie AJatticis Ecclefi<e Q ap-

fenditierum pradi5forum corafn ditlo De-
cano , omnibus qui Jua inferejfe diceniur

vel credentur , ad xidendum reportatio-

nem £5? fupphcationem di£ice inquifitionis

,

dicendum contra ipfam ö" tejles in ea

froduSos , £5? procedendum ulterius ad di-

vifionem (^ feparatiomm pradiSlorum ap-

penditiorum cl Matrlce Ecclefia pradiSla,

ac alia in diüa fupplicaiione content

a

, at

jus ejfet , cum intimatione debita , legali ö*

confueta^ Of nomina qui fua dicentur in-

terejfe. Prafatus Revfrendus Pater di-

iio Decano agenti in rcmotis , nobis in hu-

ju/modi negotio vices fuas commifit per hac
*verba;

De gemelde Eerwaerde Vader heeft

dan den Eerwaarden Deken der St. Pau-
lus Kerke te Luyk, tot deeze zaak,
in zyne plaets , volkomen gemag-
tigt , hem gelaflende , dat hy om-
trent het voorfchrevene een neerftig

onderzoek gedaen hebbende, zoude
voortgaan tot de afdeeling en fchey-

ding der gemelde Aanhangzels van
haare voornoemde Moederkerk , en
de andere iaken in het gemelde ver-

zoekfchrift vervat behandelen, zoo en
in diervoegen als hem rechtmatig

en goed zoude duncken. Het onder-

zoek derhalven omtrent het voorfz.
j

door lafl des gemelden Eerwaerden
Vaders ,

gedaan zynde door Heer Wil-
lem Pafbor der Kerk van Raemsdonck ,

als Onderzoeker daer toe by denzelven
Eerwaerden Vader benoemt, en de
Getuygen , naa Kerkenorden beëedigtj

daar op gehoort, en daar by geroepen
zynde allen die daar tegen iets in te

brengen , of daar by eenig belang mog-
ten hebben, om die getuygen te zien

zweeren ; voorts van de gemelde on-
derzoeking aan den voorfz. Deken
verflag gedaan, en zulks behoorlyk be-

kend gemaalvt zynde , ook allen die
vermeenen zouden daer by belang

te hebben, in de Moederkerk en de
voornoemde Aanhangzelen opentlyk
ingedaegt zynde om voor gemelden
Deken te verfchynen,en het verflag der
voorfchrevc Onderzoeking en Verzoek
te zien, en daar tegen, als mede te-

gen de daar in voortgebrachte getuy-
gen het nodige te zeggen, om ver-

ders naar rechten te treeden tot afdee-

ling en fcheyding der gemelde Aan-
hangzelen van haare voorfchreve Moe-
derkerk, en tot de andere zaken in het
gemelde verzoekfchrift vervat, met be-
hoorlyke , wettige en gewoone Waar-
fchouwing en benoeming der genen
die zeggen zouden daar by belang te

hebben ; zoo heeft de meergemelde
Eerwaerde Vader, de gemelde Deken

Kkk 2 af-
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afwezend zynde, ons in defzelfs plaats

hier toe gemagcigt, luidende defzelfs

Volmagt aldus

:

jidtilpbus Dei gratia Leodienfts Epi-

fcopus , difcreto Viro Magijiro Franconi

de Semblaco , Canonico Ecclefiee S. Mar-
tini Leodienfts^ faiutem (^ omne bonum.

De vejira difcretione confidentes , in nego-

tio Jupphcationis nobis faSia ex farte m-
bilis •venerabilis Domints Margareta

de Pitrefem^ AbbatiJJa Thoienfis , Q Rut-

geri , Irfoejliti Euicjia de Gilze , nofira

Dicteefis, ad coliaiionem feu prafentatio-

. nem di5t<s Ahbatijj'a pertinentis
, fuper di-

vifione (3 feparatione quorundam yippen-

ditiorum diöf<e Ecclefiie de Gilze
, jaden-

dum ab ipfa Malrice Ecclefta ö* Jure
Patronatus diiïorum Appenditiorum

, feu.

prtejentandum ad eadem , dum vacabmit

,

attribuendo diSite Abbatiffte , vices noflras

{quas alias a Nobis commiffas Venerabiti

Viro Decano Ecckfia S. Pauli Leodien-

fts , nunc agenti eo in remotis , ad nos re-

vocamus) vobis ccmtnittimus per preeftn-

tes , mandantes vobis
,

quatenus Jecun-

di(m inquifitionem fuper di£}a fupplicatione

de mandata no/lro faSlam ,
ö" diko Deca-

m reportatam vel remiffam^ ulterius in

pnemijfis , rationepravid, proccdatisad Jla-

tuendum ac decernendum quod jufium fait

£<? vobis vifum expedire , ac faciendum

quod decreveritis auSoritate tiojlrd per

cenfuram Ecckfiafticam firtniter obfervari.

Jn cujus rei tejiimonium litteris pnefenti-

hus figillum noftrum eft appenfum. Datum
atmo Dcmini millefimo , treccntefimo

, fex-
to decimo , feria fecundd pofi Epipha-
niam.

Adolf door Gods genade , BifTchop
van Luyk , aan den difcreten Man
Mr. Franco van Semblais, Kanonnik
van St. Meertens Kerk te Luyck , heyl
en alles goeds. Betrouwende op uwe
befcheidenheid , zoo hebben Wy in de
zaak, rakende 'c verzoek aan ons gedaen
van wegen de Edele en Eerwaerde
Vrouwe Margriet van Pitrelem , Abt-
dis van Thoor, en Rutger Paftor der
Kerk van Gilze , behoorende onder
ons Bifdom , en flaande ter begeving
en voorftelling der gemelde AbtdilTe,
wegens de te doene afdeeling en fchey-
ding eeniger Aanhangzels der voor-
noemde Kerk van Gilze van hare Moe-
derkerk , en betreffende het recht van
begeving dier Aanhangzelen , of het
voordellen van der zelver Pafloren,
wanneer die Kerken zullen ledig flaan,

aan de voorgenoemde Abtdis toe te wy-
zen , u in onze plaats aangeftelt (wel-
ken lafl: , door ons aan den Eerwaer-
den Deken der Kerk van St. Paulus te
Luyk, tevoren gegeven, vermits hy
tans afweezend^^ is , wy ten dezen her-
roepen) en mits dezen gemagtigt ea
bevolen, dat gy, volgens het onder-
zoek door ons, bevel, over het meer-
gemelde Verzoekfchrift

, gefchiedt , en
waar van aan den gemelden Deken
verflag is gedaan , omtrent het voor-
gemelde verders voortgaet, met naa
recht en reden te doen en te befluy-
ten 't gene billykis, en u zal duncken
dienftig te wezen , en 't gene gy vafl-

geftelt hebt , in onzen naam , door mid-
del van het Kerkelyk bedwang te doen
onderhouden. In ooirkonde dezer din-
gen is aan den tegenwoordigen brief
ons zegel gehangen. Gegeven in 't

jaar ons Heeren Duyfend , driehon-
dert en feftien , den tweeden dag naa
Drie Koningen.

Nos igitur , auüoritAte diüi Reverendi

Patris nobis comm'tffa^ ulteriusprecedentes

in prdmtffiS , diSd inquifttione , totoque

frocejfu ftiper prtemijjis faEio, a nobis in-

fpeStis y examinatis , diligenterfecundum
ea qiae vidmms , audivimus fjf recognovi-

tnus, confidcratd utiiitate JnveftttoruraMa -

tricis Ecckfi<e y appenditioru?n., hujus-

Wy dan , van wegens en volgens den
lafl: van den gemelden Eerv aerdigen
Vader aan ons opgedragen,met de voor-
gemelde zaak voortgaende , en al het

geen nopens hetvoorverhaelde gedaan
is, by ons gezien en neerfl:ig onder-
zogt zynde, zoo hebben wy, ingevol-

ge van het gene wy gezien, gehoort

en
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modi diBa appenditia de Ginncken , de Mer-
terjen^ de Etten ö* de Bavel, de confen-

ju Fatïona ö" Invejïiti diü<e Matricis

Ecclefta , auüoritate fraditfd decrevimtis

dividenda t3 jeparmda e£e, dividinms^
/eparamtis ab tpfa Matrice Ecckfia de Gil-

ze pradi£ta ,
ö* conflitui'mus Ecclefias

£aptismales
,
proprios ac perpetuos haben-

les ö" babituras Jwjeftitos feu Curatos lo-

ei , jlrchidiacono , dum. vacaverint, ab jlb-

batijfa Thonnft decreto prafentatidos ^ (^

fer ipfum yirchidiaconum infiitmndos in

eifdern^ qtd curam illarumgerant , ac om-

nia onera tcmantur fupportare. Nosenim
jus Fatronatus diSiorum appenditiorum

,

ad prafentandmn ad eadem , Abbatijfa

ïï'horenji, qu^cunque fusrit pro Tempo-

re, ^ eidem Ecclefits thorenfi, pradi^A
auSioritate aitr.bumus ,anne^imus^ in-

corporanms per pr^fci:tes,y inhibentesfub
pcem excommunicationis in his fcriptis , ne

qiiis contra pramiJJ'a quidquam deinceps

attentare pruefumat , ac decernentes irritum

£5? inane
,
quidquid contra ea in pofierum

contigerit attentari.

en bevonden hebben , het voordeel der
Paftors van de Moederkerk en der Aan-
hangzels betragtende , de gemelde
Aanhangzels van Ginneken, Merter-
fen , Etten en Bavel , met toeftemming
van de Gifcerfe en den Paftor der ge-

melde Moederkerk , uit name en van
wegens gelyk voorfz. is, beflotendat de-

zelve van de voorfz. Moederkerk van
Gilze behooren afgezondert en gefchey-
den te wezen,gelykwy dezelve van haa-
re voorfz. Moederkerk van Gilze afzon-

deren en fcheyden by dezen , en dezelve

oprechten tot Doopkerken, hebbende
en zullende hebben haare eyge en vafte

Paftoren of Bedienaers , welke , de
plaatze komende open te vallen, aan
den Aartsdiaken, op 't bevel der Abt-
dis van Thoor zullen moeten aangebo-
den , en door den zelven Aartsdiaken
aldaar ingeftelt worden , en welke de
dienflen zullen moeten waarnemen , en
alle de lallen daar toe ftaande dragen.
Want vr<j het recht van Patronaetfchap

der gemelde Aanhangzels, om dePa-
floren aldaer te benoemen , aan de
voornoemde Abtdis van Thoor in der
tyd, en de gemelde Kerk van Thoor,
uyt hoofde van onze voorfchreve vol-

magt, toewyzen, aanhegten en inly-

ven , mits defen^ op ftraiïe van den
Kerkelyken Ban verbiedende , dat nie-

mant tegens het voorfchrevene ietwes

befta te doen , en voor nul en van on-
waerde verklarende 't gene hier tegen

namaels mogt ondernomen worden.

* *

Et Nos Jdulphus Dei gratid Leodien-

fis Epifcopus , nojird PontificaU auSiorita-

ie; Nos etiam Neapolio de filiis Univerfi^

eMem gratid. Leodienfis Archidiaconus^ au-

thoritate noflrd erdifiarid , ad fupplicatio-

nem veftram Domina Abbatijfa 'thoren-

fts Patron£y fj? InveJliti^ pnemiffis una

cam eorum confenfu fcriptis ,
patrocinio ap-

frobamus £5? etiam confirmamus perpetuis

temporibus duratura. In quorum omnium
leftimonitim 13 munimen ad perpetuam rei

Tnemoriam, Nos Epifcopus, Archidiaco-

nus , £5? Franco Commijfarius antediSli^

figiUa nofira prafmtibus litteris duximus

appendi. Datum anno Domini millef^mo,

trecentefimo^ Jexto decimo, ferid quintd

fofl Oliavas Purificationis Marine Firgi-

Tiis.

En -wy Adolf, door Gods genade
BüTchop van Luyck, uyt onze Bif-

fchoplyke macht ; en ook wy Neapo-
lio .. . door dezelve Genade ,

Aartsdiaken van Luyck, uyt ons ge-

woon gezag , hebben , ter bede der

Vrouwe Abtdifle van Thoor , als Gif-

terfe, en des Paftors voornoemt, en

op derzelver fchriftelyke toeftemmin-

ge , het voorfchrevene goedgekeurt en

beveftigt , om ten eeuwigen dagen

onderhouden te worden. In ooirkon-

de en ter bekragtiging van al 't welk ^

en ter eeuwiger gedagtenis dezer din-

gen , hebben wy , Biflchop , Aartsdia-

ken, en de CommifFaris Franco voor-

noemt, onze zegelen aan den tegen-

woordigen brief doen hangen. Ge-

daan in 't jaar ons Heeren Duyfend
driehondert en feftien , op den vyfden

dag naa de 06laefvan Maria Lichtmis.

Kkk 3
N°. 32.
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N°. 32.

Gerard van RaJJegem vergunt aan die van Breda ^ dat zy binnen
de Stadt mogen Acchyns heffen.

Wy GherartHere van Rafleghem, van Lens , van Liedekercke ende van
Breda: Orconden ende kinnen med defen brieve, dat wy, overmidts orbare

ende nutfcap van onfer porten van Breda, hebben geconfenteert ende gewil-

coorc. Dat Achife fullen gaen in onfe porte van Breda voirgen. in alle diere

manieren, dairt onfen porters orbaerlicke dun£b wefen, duerende toe te haren

wederfeggene ende nyet langer. Ende omme dat wy dit vafle ende geflade

willen houden , foe hebbe wy defs Brief befegelt met onfen propre fegele uyt-

hangende, in 't jaer ons Heeren, alfe men fcreeff Dufant driehondert ende een
en twintech , des Dyncendaghes na Sente Bavesdach.

N°. 33.

Verlegging derWeeckmarkt te Breda van Maandag op Dingsdag,
met 't recht der Lakenneering aldaar.

Wy Gheraert Heer van RafTegem , van Lens , van Liedekerke ende van
Breda. Oirconden en kennen met delen Brieve, dat wy overmidts orbare en

nutfchap onfer Porte van Breda hebben die Wekemerft van Breda die plach te

ligghene oppe den Manendach, fal voordane meer wefen oppe den Dincen-
dach , dien dach al uut , Ende geven haer alfolke vryheit , dat nyemant den
anderen en mach befetten van fcoude van Dincendaghes fon opgange, tote

Woenendaeghes noene, ten ware dat die fchoud oppe den Mer6ldach ge-

maeket ware. Voert wille wy dat alle goedt ter marft come dry Mar6ldaghen
op enen core van hondert fcellingen , al foe dicke als ment brake. Ende dat

nieman in onfen Lande enighen fnede van Laken houden fal , noch gheen ge-

touwe fetten en fal , noch meefterye van vollene , anders dan binnen der porte

van Breda. Ende om dat wy willen dat defe voorfz. dinghen vafte ende gefla-

de bliven , foe hebben wy defen briefF befegelt met onfen propere fegele uyt-

hanghende. Gegheven int jaer ons Heeren als men fcreef Dufent CCC. ende

een en twintich,des Dincendages nae Sente Baves dach.

N°. 34.

iVillern van Duvenvoorde verkrygt in Erfpacht 't Huys
te Stryen.

Wy Gye van Vlaenderen Heere van Ryckenborgh , van Putte ende van
Stryen, en Wy Beatrice Vrouwe van Putte ende van Stryen, maken kondt

ende kennelyk allen lieden , die defen brieff felen fien oft hooren lefen , dat

wy hebben verpacht onfen goeden vrienden Willem van Duvenvorden Ka-
merlinck ons liefs Heeren 's Graven van Henegomve ende van Hollandt , en-

de fyne kinderen die van hem komen feilen, eft foen oft dochter, in eenErf-

pachte onfe Steenhuys ende onfe Wooninge te Oofterhout, die men heyt het

Huys te Stryen, ende alle onfe goet, dat daer toe behoort , ifl in Landen, ifl:

in Beemden , oft in Pachte , oft in Chynfe , oft in Molenen , oft in Thien-
den, ofc in Moere, oft in Laeten, oft in Mannen, ende allen vervallen ende
oirbare die daer afF comen mogen, uytgenomen de Herghewaerden van den
Mannen , die onfe Voorooirders den Canonicken van Geervliet gegeven heb-

ben, eft binnen Dongen, eft. tot Dorfte, eft tot Ulenhout, eft tot Wieren-
houte, eft tot Steele, oft tot Oofterhout, oft tot Sundert, ende maecken hem

des



VAN BREDA. IV. Botk. No. 32. 33. 34. 35. 447

Ues machdch gyelyck ons felven te verhuerene, te verpachtene en de Manne
daer aiï te ontfaene ende in teervene, al foo lange ende alfoo kort aift hem
oirboir fal duncken, ende dat geloven wy hem voor ons ende onle nacome-
lingcn vall ende gellade te hondene hem ende fyne nacomelinghen. Ende
van defe goede vooriz. lal hy ofte fyn& ErfFghenaemen geven tot elcken jare

te St. Martyns MilTe in den winter, hondert pont fwerter Tornoifen, eenen
grooten Torrl'oifc over ló. penningen gerekent, oft die weerde daer afFin an-

üert;n goeden pajemerite , die genge ende gave is. Ende waer oock faecke,

dat Willem voorgen. geen kinderen en liete, foo foude dat vooriz. goet bly-*

ven in fulcken pachte als voorfz. es, op Jan van Polanen fynen brueder, oft

op fyn oudilc wettachcige kindt, waert fone, waert dochtere ende op ten

oüdilen ende op ten naellen, die van Heeren Philips van Duvenvorden ko-
men ware. Ende \^^er oock dat faecke dat hem yemant des goets onghe-
bruyck maeckte, oft fchade dede aen dat voorfz. goet, aen eenigherhande

faecken, die ons ofte van onfen voirderen ruerde, Joo verbinden wy ons en-

de onfe nacomelinghen goede Warant daer afFte fyne, hem ende fyne naco-

melinghen oft die fchade op te rechten fonder eenighe cavellatie oft argelift.

In kennüTe der waerheyt ende oirkonde van defe dmghen, hebben wy defen

brieff open befegelt met onfen fegelen. Ende om die meerder fekerheyt heb-

ben wy gebeden onfen lieven Heere Heer Willem Grave van Henegouwe, van
Hollant, van Zeelant ende Heere van Vrieilandt, ende Heer Gerarde Heer
van Raffegem , van Lenfe, van Liedekercke ende van Breda, ende Vrouwe
Adelife fynen Wyve, als Heeren van defen goede, daert aff ruert, dat fy de-

fen Brieff befegelen willen mit ons ende mit haeren fegelen. Ende wy Wil-
lem Grave van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, 'Heere van Vries-

lant , ende Geeraert Heere van Raflegem , van Lenfe , van Liedekercke ende
van Breda, ende Adelife onfs WyfF, alfe Heeren daer aft ruert, om beden
ende verfoecke van Edelen luyden Heeren Gyen van Vlaenderen ons Neven
ende Vrouwen Beatricen fyns Wyfs onfer Nichten voorfz. hebben defen Brieff

befegelt met hem in kenniffen met onfen fegelen, Ghegheven in 't jaer ons

Heeren Dufent dryhondert ende vier en twintich, des Maendachs in de Paefch-

dagen.

N°. 35.

Gifte van 't hooge en neder Gerecht van Oojlerhout aan Heer
W^illem van Duvenvoorde,

Wy Adelife Vrouwe van Liedekercke en van Breda , ende wy Geraerd

Heere van Raffegem , van Lens , van Liedekercke en van Breda , als wettighe

Momboir Adelifen voorgen., maken kondt en kennelyck allen den genen, die

nu fyn ende namaels weien feilen , dat wy omme getrouwen dienft , die ons
Willem van Duvenvoorde ons liefs Heeren sGraven Camerlinck van Henegau-
wen en van Hollant gedaen heeft, hem gegeven hebben en geven ons Dorpen-
de alle onfe Gerechten hooge en neder, ende alle onfe renten van Oollerhoudt

geheelyck ende met alle heure heerlykheyt ende toebehoorte, hoe dat fy ge-

legen fyn, al foo groot ende al foo veele als wy fe daer hebben, ende nyet uyt-

gefcheyden, hem ende fyne nacomelingen erffelyck ende emmermeer, fonder

eenigerhande argelifl. Ende in oirconden van defen dinghen ende in veflinge

ende te emmermeer behoef , foo hebben wy defen letteren befegelt met onfe
fegelen in kennifle der waerheyt. Ende om de meerdere fekerheyt ende vef-

tinge den voorfz. Willemen te doene ende fyne naercomelingen , waer by dat
hem alle de voorfz. dingen emmermeer vaft ende geftade blyven fullen ; foo
bidden wy ende verfoecken den hoogen Prince ende eenen Edelen Man onfen
lieven Heere den Hertoge van Brabant, dat hyals overfle Heere van defen goe-
de, fynen fegel metten onfen in veflinge te emmermeer behoefF ende te mee-
re fekerheyt, wille doen hangen aen de tegenwoordige Letteren. Ende Wy
Jan by der gratiën Gods Hartogh van Brabant , van Lothrycke en Lcmborgh

,

om-
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omme beden wille ende verfoecke van Adelyfe Vrouwe van Liedekerke ende
van Breda , en myns Heeren Geraerds Heere van Rallegem en van Lens , van
Liedekerke en van Breda, heur wettich Momboir en Man voorgen., fooio-
ven wy ende confirmeren alle defe ftuckea voorgen. en befchreven, ende heb-
ben onfen fegel doen hangen aen defe Letteren met haeren voorfz. feo-ej in

kennifle en bevelliginge der waerheyt. Dit was gedaen ende gegeven int juer

ons Heeren als men fchreef Dartienhondert vyf ea twintich, de', Woensdachs
naer Ste. Jans daghe Baptifl, te midden fomere. Befegelt met dryekleyne fege-

len, uythangende aan dobbelen groenen fyde üntkens in geluwe waflche, den
eerften wefende Jangwerpich en de andere twee ronde. «

N°. 36.

Gerard van Ri^JJegem verkoopt 't Landt van Breda aan Jan den IIL
Hertog van Brabant.

Roegicr van Levedale Heere van üirfchot en van Percke , RoelofF van Py-
penpoy Droflete van Brabant, Arnoudt Prooft van WalTenberge, Herman van
Ofle , Gielis vander Boeveryen, Mr. Dirck van Beke en Ludeken van Uden,
Allen den ghenen die defe Letteren felen fien ende hooren lefen faluyt, mee
kennifle der waerheyt. Condt zy eenen yegelvcken , dat des maendachs die

naell: geleghen es nae Ste. Valentyns dach , onfe Heere de Hertoge quam in

een HofF dat geheeten es Yetterbeke by Briieflel , dat behoirt ten Gallhuyfe
Ste. Goedelen van Brueffel, En ter felver uren quam aldaer Heer Geraerdt
van Railegem , van Liedekerke en van Lens , en verkochte onfen Heere den
Hertoge vooregenoempt de Heerlicheyt en 't goedt van allen den Lande van
Breda met allen fynen toebehoirten in hogen en in nederen , ende in allen dien

dat gelegen es en gelyck dat myn Vrouwe zyn Wyff en Hy alfe haere witti-

ge Manboire en Man van onfen Heere den Hartoge houdende waren te Leene.
Kn daer aff foe gaff heme onfe Heere eenen Goodtspenninck in wittigen en
gerechtegen Erfcoope , denwelken Goodtspenninck dt Heere van Liedekercke
vooregenoempt ontfinck en nam, en floech en droech heme dat felve goedt op
met zynre handt en met zynre flippen temmermeer behoeif ende erfleck, en-

de geloofde aldaer onfen Heere den Hartoghe , dat hy Vrouwen fyn WyfF
foude brengen voor onfen Heere den Hertoge, en haer doen verthyen op alle

dat goet van Breda voorfz. tons Heeren sHertogen behoef, alfoe dat vafïe

ende geftadigh foude fyn ende blyven erflec heme ende zynen oir , ende oick

alfoe ende met dien voerwaerden, dat onfe Heere den Hertoge voorn, vaa
defen daghe voirt die bovengenoempt es , fyne handt foude flaen ende mach
ane d'Landt ende Goedt van Breda voregenoempt , en heme daer aff onder-

wynden, gelyck en alfoe alfe de Heere van Liedekerke ende de Vrouwe van
Liedekerke fyn Wyff voormaels hadden gedaen , Ende met dien felven goede
voirtaen doen foude al zynen wille en mach , in wat manieren dat hy woude,
gelj'ck dat een Heere fchuldich es te doene en mach doen met zynen goede.
En want wy hier over waren alfe Mannen ons Heeren sHertogen , en der

Vrouwe en sHeeren van Liedekerck als haere wettech Man , foe hebben wy
defe Letteren en defe Vorwaerden bezegelt met onfen propren fegelen in

kinneflen der waerheyt, en by bede en verfoecke ons liefs Heeren sHertogen
voorn. Gegeven op dien felven Maendagh voregenoempt in 't jaer ons Hee-
ren als men fcreef Diifentech driehoudert ende fes ende twintech.

N°. 37.
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N°. 37-,

Aanftelling van Klaas van Nijpen tot Schoutet van den Lande
van Breda.

Wy Jan bi der gracien ons Heren, Hertoghe van Lothrike, Van Brabant

ende van Lemborgh , maken kont allen den ghenen , die defe Letteren felen

lien en horen lefen , dat wy hebben gegeven ende geven Claufe van Nyfpen
önfen Schoutethe -van on/en Lande van Breda , volcomcne macht voert doen te

eyflcene ende eyfchen van onfen wegen van allen faken endè dingen die te ver-

deilene ende te verwifene toebehooren alle die ghene die mesdadech zynjegen
ons binnen onfen Lande van Breda Iran den dingen voirgenoerat , ènde onfe

Scepenen daer op te maenne van onfen wegen , Ende wat maninghe ende
wysdoeme, dat onfe vorfeide Schoutette en Scepenen hier op doen van on-

fen wegen, dat geloven wi vaft ende geftadech te houdene , fonder dair ye-
ghen yet te ghane noch te doene inné ghcenre manieren. In orkenfchape

van welken dingen wi hebben onfen fegel doen hanghen ane defe Letteren in

kinneflen der wairheyt , dewelke waern gemaeft ende gegeven te Brueflele

des Goensdaeghs nae Sente Remys dach in den yafe ons Heeren Dufentegh
driehondert iwintegh ende achte.

N°. 38.

Brief, waar by de Hertog van Brabant aan Klaas van Ntfpeti

volmagt geeft , om Schepenen en Dingbancken te mogen
aanflellen in 't Landt van Breda,

Wy Jhan bi der gratiën ons Heeren Hertoghe van Lothrike , vaii Brabant

en van Lemborgh, maken kont allen den ghenen, die defe Letteren felen fien

ende horen lefen , dat wy hebben gegeven ende geven Claufe van Nyfpen on-

fen Schoutete van onfen Lande van Breda, volcomene macht te fettene ende

te makene Scepenen ende Dingebanghe in allen onfen dorpen van onfen vor--

feiden Lande van Breda van onfen wegen
, gelikerwys ende in diere manieren

echte wi fe felve dair gefet ende gemaefi hadden , omme te wifene ende te

doene Van allen dinghen dat Scepenen toehoort nae maennefle ons Rechters

,

en es dat fake , dat fy gelafl werden van eenegen dingen , dies fy niet vroet

fyn , foe felen ü comen ane onfen Scepenen van Breda , alfe ane haer hoet.

Ende wat fi hen daer aff wifen , dat felen fi voertgheven en dat fal geftadech

bliven, en fyn gehouden van onfen wegen. In orkenfcape van welken din-

gen wy hebben onfen fegel doen hangen ane defe Letteren in kennilfen der

waerheyt, dewelcke waren gegeven te Brueflele des Woendaegs nae Sente

Remys dach in den jaare ons Heeren Dufentegh driehondert twintich ende
achte.

Lil N". 39.
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N^ 39.

Overdracht tufTchen den Hertog van Brabant ende Jonckvrouwen
Marie en Margriet van Liedekercke , wegens

't Landt van Breda.

Het iy condt allen lieden , dat wy gemeene Magen van de Joncvrouwefi
Marie ende Joncvrouwe Margriete myns Heeren Pliiiips kinderen wylen Heer
van Liedekerke , vergadert waren voor onfen Heer de Hertoge van Brabant

,

begerende aan hem ende biddende , dat hy de Joncvrouwen affigneren wilde
en goeden int goet van Breda, welk was myns Heeren van Liedekercke der

Joncvrouwen Vader voorfz. Waer op onfen Heere den Hertoge antwoir-
den, dat hyt geerne wilde doen, en gaf de Magen ceure, weder fy wilden
by den Lantrechte , of by de gemeene Magen ; hier op vergaderden Wy de
gemeyne Magen van de Joncvrouwe voorfz. ter eenre Stede , en droegen over
e.en jnet een gemeyn accordt , dat ons wel mogelyck dochte ende redelyk we-
'fen.,„dat Joncvrouw Marie en Joncvrouw Margriete fouden hebben en ge-
bfuy'cken "deene helft claerlyk doorgaens van de goeden van Breda

, gelyk alil:

myn Heere van Liedekercke haer lieder Vader, daer Godt de fiele af moet
hebben , befittende en houdende was op den tyt dat hy leefFde , Waer ook
dat faecke dat myn Vrouw van Liedekercke die nu es der Joncvrouwen Suf-
tere voorfz. of myn Heere Geraert haer Man, dit voorfz. goet gemindert had-
den in eenigen deele , of wechgegeven of yercocht , daeromme en foude der
voorfz. Joncvrouwen deel niet wefen te minder , raaer fouden dat goet iiï-

'brengen geheel ,
gelyk dat was op den tyt dat myn Heer van Liedekercke der

voorft, Joncvrouwen Vader leefden. Ende over defe dingen voorfz. ende
overeendragen waeren wy als gemectie Magen van de Joncvrouwen voorfz.

,

myn Heer Geraert van Liedekercke, den Heere van Adingen, den Heere
van Mechline, de Borchgraeve van Haveretz, myn Heer Seger van Gent,
den Heer van Duffele , den Heer van Cranendonck , myn Heere Fjorkyn
tsHeeren foone van Blachline, myn Heere van Scoonhove, myn Heere»Gola«
van der Tumben , en myn Heer Symon van Maelfiede , Ridderen : Hendrick
van Liedekercke , Wulpaert Vylain , Louis vander Aa , Geraert van DufFe-

iJen , -en Wouter Vilain. Ende om dat wy voiren ter ftede waeren, daer wy
onfen Heere den Hertoge defe voirfz. woirden hoirden fpreken, foo hebben
wy in defer voorfz manieren hier af gefegt ons goetduncken, biddende en ver^
foeckende oicmocdelick onfen Heere de Hertoge, dat hyt in de'.'e manieren
wille confenteren, en de arraè Joncvrouwen helpen, dat fy worden geaffig-

reert en gegoet in hare vaderlyke verflerffeniffe , want Edel Heere aen u
llaet hier af allen haeren troofl en eere, hier mede doet al uwen wille. En-
om dat dit was gedaan by gemeynen accorde van ons voorfz. , foo hebben wyt
gefegelt elck van ons met fynen fegel uythangende. Dit was gedaen iji 't jaer

1328. op St. Jacobsdach en St. Chriflophori^^i^ ^^i^ ^y^;^ aab ni Ajio zrm-A.

No. 40.
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N°. 40.

43i

Ade van Legitimatie van Heer Willem van Duvenvoorde , door
Ktyzer Lodewyck van Beyeren.

LudovJciis Dei gratia Romamrum Im-

perator femper Augujlus , nobili Firu Wil-

'helmo de Duven.orde , militi fuo ^ Im-

perii fideli dileSlo
,
gratiam fuani Ö" omne

bonum.

Licet pjimevus tua nativitaüs ortus
,

qui non efi de hgitimo matrimonio procrea-

tus , aquibu'libet afltbui legitimis , (^ ei-

vtltbui bonoribui te excludat ,
quia tarnen

hon£ converfationis habes teftimunium £5?

virtutis , ut erga te dementia clareat Ju-

gujiatii , ciim nafci ex iilicito coiiu non

Jit cuipa geuiti , Jeri potius getierantis , ve^

fiiw^ue dignt junt
^

qui vitiuelaborantalie-'

tio , Te legitimamus ^ habilitamus Ö" tefli-

tutmus ad omnes fingiilo^ y fingulas ho-

vejiates (3 honorei , dignitates, Ö' a^us

legitimos Ö* civiles , tolkntes y auferen-

te^ d n quamlibet itlegitimitaiii maculam at-

que notam , tecum m bis £57" omnibus aliis

jfuper diÉlo defeüu ex certa nojïra fcientia

difptnjantes. ita quod fuccedere iialeas
^

isi heres ex teftamento ^ 'ab inteftato

cxiftereparetJtibui tuis , aut quibufcunque a-

liis feu al: o quocurique reliSli titulo recipere

'vel habere ,
Ö" omnia alia excrcere , £5? ad

ea ajfumi ut legititnus^ ö" qua rite cade-

npoffint ^ ƒ '^ originefuijfes legitime pro-
creatus

.,
non objlante aliqud lege Juris vel

Statuti generali vel fpeciali , £5? fpecialiier

illd lege
,
qua fpurios Manzeres /iift ex

certa fcier.tia legitimare probibet , y qui-

bu/cunque aliis, quorum inpramiffis fiert de-

leret mentio fpecialis- ^uibus omnibus^

quoad pramijfa , de plenitudine Imperato-

ria potejiatis ex certa fcientia dero^amus
,

omniqueerga te exceptione(^ objeSiionepro-

lis legitima quiefccnte. In quorum teftimo-

nium prafentes tonfcribi majeflatifque no-

Rrafigillojujpmus communiri. Datum Pa-
'pya , andcci'ind die menfis Augufii , anno

Domini millefimo trecentefimo vicefimo no-

no. Regni nojiri anno quinto decimo^ Impe-

rii vero fecundo.

Erat"

Lodewyk , by der gratiën Gods ,

Roomfch Keyzer , altyt Vermeerde-
raer des Ryks , Aan den EdeJen Man
Willem van Duvenvoorde , zyne gunfl:

en alles goeds.

Niet tegenftaende uwe oorfpronke-
lyke geboorte , welke uyt geenj wet-
tig huwelyk is voorcgefprooten» 'u van
alle wettige hancjeljngen en eerampten
uytfluyt , vermits gy echter de ge-
tuygenis hebt van een goed gedrag en
deugdzaamheid , op dat onze Keyzer-
lyke goedertierentheid omtrent u zou-
de uyrblinken , naadien geboorén te

worden uyt een onwettige byflaap ,

geenzints de fchult is der kinderen,
maai- veel meer der ouders,, en dat zy
weerdig zyn vergiiFenis te erlangen ,

welke door eens anders fchult ly-

den ; zoo wettigen wy u f maken u
bequaam en herflelJen , u tot alle ea
eene ygelyke eere en eerampten

,

weerdigheden , wettige en burgerlyke
handelingen, van u wegnemende alle

fmet en blyk van onwettigheid , in

deze en in allé andere zaktn u van hec
bovengemelde gebrek, uyt onze rech-
te wetenfchap , teenemael vry verkla-

rende. Zoo dat gy moogt erven en
erfgenaem wezen , by of zonder tefla-

ment, van uwe ouders, of'tgeene u,
van wie het anders zyn mag, op eeni-

ge andere wyze wordt naagelaten

,

moogt hebben en houden, en alle an-
dere zaken verrichten en daar toe aan-

geftelt worden
,

gelyk een wettige,
en gelyk zulks naa rechten zoude kon-
nen gefchieden , indien gy uyt eetl

wettig huwelyk waertvoortgefproten;
en dit niettegenftaande eenige wet van
't Recht, of van eenige algemeene of
byzondere Lands of Stads keuren , en
byzonderlyk die wet , welke verbiet
de baftaerden en buyten huwelyk ge-
teelde kinderen , niet dan uyt eene
zekere wetenfchap te wettigen , en
wat voor andere zaken meer zyn, waar
van hier voor een byzonder gewag
zoude moeten gemaakt worden , wel-'

ke alle , zoo veel het voorgemelde aan-

gaat, wy uyt onze Keyzerlyke volle

macht te niet doen , alle uytzonde-
Lll 2 ring
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ring en tegenwerping van eene on-
wettige geboorte tegen u doende op-
houden. In kennifle van welke din-

gen wy dezen tegenwoordigen Brief
nebben doen opftelien en met ons Key»-
zerlyk regel bekragtigen. Gegeven
te Pavia den elfden van Oogftmaandt

,

int jaar ons Heeren , Duyfend driehon-
dert en negen en twintig , hec vyf-
tiende jaar van ons Koningryk , en
van ons Keyzerryk het tweede.

Eratque ehfignatuM majori ftgilïo , de

ferkiis frangiis viridis ö* ftati celoris

fropendente , in qao imprejfus Jmpe-

rater in föho fedens, man» dextrA

Mfens bacaUttOy Ö" ftniftrA arbem,

Ö* ai taroqut laten ^ Jkut t^ è ter-

gofigiüiy Gryfho.

SupradiUa eellata cum Inftruntenr

tgprincipali, qued inter Archi-

va Principis Jluriaci fervaiur^

(OfKordat , per me Graphiarium

urbis 6? terriiorii Bredani , die

xxviij Jmü aP xvj^ xliv.

(Et erat fubfignatum)

A. Havêrmans.

En was bezegelt met het groot ze-

gel , onder uythangende , aan een
groene en geele zyde koord y ver-

beeldende het zegel den Keyzer
zittende op zyn throon , in zy-
ne rechterhandt den Scepter , en
in zyne linkerhandt een We-
reldkloot houdende, en aan by-
de zyden , gelyk oock op den rug
des zegels , een Griffioen.

Het voorfz. vergeleken zynde
met het Oorfpronkelyke
Schrift, 't gene onder de Ar-
chiven desPrincenvan Oran-
je bewaert wordt, is daar
mede bevonden overeen te

komen , door my GrifEer der
Stadt en van den Lande van
Breda , den 28. Juny 1644.

{Enivas getekent)

A. Havermans.

N°. 41.

Privüegie , dat alle 't Wollewerck inkomen moet binnen de Poort
van Breda.

Jhan bi der gratiën ons Heren , Hertoge van Lothryck , van Brabant ende
van Lemborgh, doen cont allen den ghenen, die defe Letteren felenfien en-

de horen lefen , dat wi hebben gegeven ende geven voor ons , vore ons Oir

ende voir onfe nacomelinge , erflike endeemmermeer onfen lieven ende getrou-

wen lieden van onfer Poort van Breda, dats te wetene onfen Scepenen, Ge-
fwoernen en allen onfen Poorteren van onfer voorfeider Poort , die nu fyn en-

de naemaels fyn felen , dat alle dWollewerck incomen moet binnen onfer vor-

feider Poort van Breda, dat es te verftane, dat niemen Lakene maken en
mach , noch binnen landts doen maken , noch weven noch vollen en fal , noch
fcherdefch houden, noch laken fnyden en mach, hi en wone binnen onfer

voorfeider Poort van Breda , en hi en fy Poorter daarbinnen. Ende ware dat

lake , datyemen wye dat hi ware ecnech van defen vorfeiden poenten brake
echte dair yegen yet dade in wat manieren dat ware , ende hoe dickvv^le dat

gefchiede, hy foudé verhoren altoes alfoe menegewerf alft geviele vyff pont
zwerter Tornoyfe , den ouden groten Conings Tornoyfen voir fefthien pen-

njnghe gerekent , van welken boeten voirfeit wy , onfe Oer ende onfe naco-

melinghs

/
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inelinghe felen altoes hebben die eene heleft , ende onfe vorfeide Poort van Bre-

da die ander heleft. Ende alle defe voorfeide poenten ende elck by hem mach
een van de Gezworen van onfer voorfeider Poort calangieren ane die ghene
die fe breken ende verboren felen , oft dair yegen yet doen ofte gaen ; En Avaer

hyt op hem met tween wettegen Cnapen vertughen mach en wettelike be-

toenen , daer moeten fys pleghen fonder enege eedc dair yegai te doene

,

daer hys oock op hem w^ettelike niet en mach betoenen, daer mogen fys hem.
ontfchuldegen met haire eet. Voort gheven wy ende hebben gegheven onfer

voorfeider Poort van Breda alle haere gemeinte, die onfer voorfeiden Poort
toebehoort, uutteghevene tot erfFeliken cheynfe, ende haren vryen wille dair

mede te doene , dat es te verftane de koet, dèn art, de heide bi den Molen-
vloet ende hore VifTcherie.

Ende ontbieden en bevelen ernftelike onfen Droflaten, onfen Schouteten<,

ende allen onfs Rechteren van onfen Lande van Breda , die nu fyn ende na-

maels fyn felen , dat fy fonder enegh wederfeghen alle defe voirfeide poence»

onfer voirfeider Poort vaft ende gertadech houden ende doen houden en paifle-

ke doen gebruken, alfoe dickewyle alfe fys verfocht felen fyn van onfer voir-

feider Poort wegen. Ende alle de voirfeide boeten ute te reiken te onfen be-

hoef ende tot ons vorfeider Poort behoef, alfoe dickewyle alft fal gefchien ,.

ende gevallen. Ende omme dat wy willen dat alle defe vorfeide ende elc bï
hem vaft ende geftadcch blive en wel gehouden tot eweliken dagen van. ons

,

van onfe oir en van onfen nacomelinghen, foe hebben wy gegheven onfer

voirfeider Poort van Breda defe letteren befeghelt met onfen feghele, in kia-

nelTen der wairheit. Dit was gedaen ende gegeven tot Brueffele in sHeilegs

Kerfb avondc , in den yare ons Heeren Dufentegh dryehondertdertich en een»

N^ 42.

j^an Hertog van Brabant maakt de Schepenbanek der Stadt Br&^
da 't Hooft van 't geheele Landt.

Wy Jan , bi der gracien ons Heren , Hertoge vanLothrike , van Brabant en-

de van Lemborgh, doen condt allen den ghenen die defe Letteren felen fiea

ende horen lefen,want wi hebben gemaeft onfe Scepenen van onfer Stad van Breda
'c hoet van allen den Scependoeme van onfen Lande van Breda , En fbe wat
onfe Scepenen van Breda vorfeyt wifen ende uuttegeven op hare eet, ende
op hare befte eendrachtelyc onfen anderen Scepenen van buten, als fy tote

hen comen alfe tot haren hoode , dat dat vaft ende geftadich blive ende ge-

houden werde van elcker manlyc , Voort foe en willen wy niet , dat de man-
ne van onfen voirfeyden Lande van Breda yet ter ScepenvonnelTen comen
noch gacn en felen, en fi dat fake, dat fi bi confente ende wille ons Rech-
ters , die nu daer es ochte naemaels wefen fal. En defen Brief willen wi dat

hi dure te onfen wille en te onfen wederfegghene. In orkenfchape van welc-

ken dingen wi hebben onfen Segel doen hangen ane defe Letteren. In kinnelr

fen der waerheit. Dit was gedaen ende gegeven te Vuren, des Saterdaeghs nae

Derthiendagh in den yare Dufentegh driehondert twee ende dercich.

Lil 3
No. 43"



454 BESCHRYVING DER STADT EN LANDE
II» 7 -SlilO

N°. 43.

: n-JBS

Vonnis en Uytfpraak van Philips van Valois , Koning van Franck-
ryck j tuffchen Jan Hertog van Brabant en Gernrd Heer van

RaJJegem , wegens de Verkoping van 't Landt van Breda.

PhiUppe par la grace de Dien , Roy de

France , Javoir faifons a tous
,
que comme

dejlors querele (^ comptention fuijfent née

entre noftre tres chier i^ feal Cotifm leN.

Duc de Brebant dune part ,
ö* Guerardt

Seigneur de RaJJenghien .^ Chevalier^ pour

ïuy 13 pour Aelipz fa fame , entant comme

d eulx ^ d chacun deuls puet touchier

daujtre part ,
pour caufe de laterre de Bre-

da , ajfyfe au Duchaume de Brebant , (^la-

quelle ledit Seigneur de Raffengbien difoit

apparienir a luy a caufe de fa femme , Et

laquelle il dijoit ledit N. Duc avoir tem
par pluftems années fans caufe raifonna-

bk. . Les gtns dtidit N. Duc de Brebant

difans au contraire^ que d jufte £5? loyal

Utre dachapt favoit tenu 6? tenoit ^ Et

que ledit Seigneur de Rajfenghien la li a-

voit'/vendue pour certainpris, le^uelil a-

•voit eu £5? receu dudit Duc. Ledit Sei-

gneur de Raffengbien replicdnt au contrai-

re^ que celle terre efloit de l'heritage de

fadite fame ,
Ö" que celle vendition il a-

voit fait fur condition, fe elie plaifoit d

fa dite fame ^ laquelle ne ü avoiPpaspku.

Finablement nous ö" l^^ dites parties eflans

d Amiens , nous defirans a accorder lesdis

difcors ö" mettre honne paix Ö* Ion ac-

cort entre ycelles parties , Envoiafmes

nos amcz fc? feaulz Larchevefyue de Ro'én
,

Levefque d'Arras , Ie Seigneur de Gen-

nille 6? aitlcuns autres nos feaulx Confeil-

liers , d nojire dit Coufin Ie N: Duc dcfj'iis

dit, liquelz efloit Iers malades ,
ö' ne

fovoit bonnement venir en noflre prefence ,

four favoir fa entcntion four ce , Itqucl

nousreportcrent que ledit. . . . Duc voult (is?

accorda par devant eulx d ce depuiez par

nous y en no/lre mm
,
que ledit Seigneur

de Raffengjoien paye é? deUiire audit . .

.

Duc , OU d fon commandement , toute la

fumme de pecune que il avoit eu ö" receu

dudit . . . Ducpeur ladite terre , Et que ledit

Seigneur de Rajfenghien entre en la foy ö*

homaige dudit .

.

. Duc de la terre de Breda

.

ts? de tous les drois , appartenances ö" ap-

pendances dicelle , Et lidiz .

.

. Duc Ie en re-

coive en fa foy (^ hommaige , Et que

parmy ce lidiz . . . Duc renderoit , delivre-

roit Ö* reftitueroit £«? promift. rendre
,

delivrer G? reftituer toute ladite terre de

Bre-

Philips by der gratiën Gods , Koning
van Franci^ryck , doen te weten aan
allen, dat nadien er zedert eenigen
tyd verfchil en twifb was ontftaan tuf-

fchen onzen zeer lieven en getrouwen
Neef den Hertog van Brabant , aan
de eene , en Gerard Heer van Rafle-

gem. Ridder, zoo voor hem als voor
Adelife zyne gemalin , in zoo verre

het haar of ymandtvanden haaren mag
aangaan, aande andere zyde , wegens
het Landt van Breda, gelegen in 't

Hertogdom van Brabant, het gene de
gemelde Heer van RafTegem zeide

hem toe te komen uyt hoofde van zy-
ne Vrouwe , en by den Hertog nu
veele jaaren , zonder eenige wettige
oorzaak bezeten te zyn geweefl; : De
Lieden des geraelden Hertogs daat

tegen zeggende, dat hy het voorfz.

Landt haddè gehouden en nog' hielcS

by een rechmatigen en wettigen titer

van koop , en dat gemelde Heer van
RafTegem 't zelve aan hem hadt ver-

kogt voor zekere fomme van pennin-
gen , welke hy ook van den Hertog
hadt ontfangen : Waer tegen de
voorfz. Heer van RalTegem weder ant-

woordde , dat het voornoemde Landc
was het Erfgoedt van zyne Vrouwe

,

en dat hy de verkooping hadt gedaen
op voorwaerde, indien ze aan zyne
Vrouw behaagde, maar dat zy haar

niet hadc behaagt. Eyndelyk wy en
de gemelde Partyen wezende teAmiens,

en begeerende die twifl uyt den weg
te ruymcn , en tuffchen de voorfz. par-

tyen de vrede en eendracht te her-

ftellen, zonden wy onfe lieven en ge-
trouv^en , den Aensbiflchop van Roan

,

den BilTchop van Arras , den Heer
van Gennille , en eenige andere onze
getrouwe Raden , aan onzen ge-
melden Neef den Hertog voorge-

noemt, welke te dier tyd ziek lag, en
daar door verhindert wierd by ons te

komen, om zyne meening daar om-
trent te verflaan ; Welke ons dan ver-

ilag deden, dat de gemelde Hertog,
in tegenwoordigheid van hen , als daar

toe by ons en in onzen naam afgezon-

den.
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Breda audit Seigneur de Rajf^nghien
,

avecq tous lei drois appartenances, ö* ^p-

pendances dicelk eniieremcnty en qujji bon

fuint 13 efiat comme elk efioit au tamp

quelidiz, . . Duc lapriftX^ mijlou fiflmetf

tre en fa main , En telk maniere foute

voyes que leait Sire de Rajfengbien ne

fliet ne ni doit, pora ne debvera jamaif

riens demander audit. . . Duc,fesboirsnefei

SucceJJeun , ne a fes gens , des kvées
, )f-

lues tj" biens ,
que il a pris ö* ievé par

luy OU par aaltres de la dite terre , ou

tampspajfé, jufquesmjour dehuy, Ain%
en e/l (^ dem*ure lidiz. . . Duc pour li

, fes

hoirs 6? Succejfiurs , fes gens y tous

ceulz qui ent caufe de luy tous quietes^^

delivrés perpetueinunt. Et au£i m. telk

maniere (3 coijdition
,

que fi lidiz, Stres

de Rajfengbien y fadite fatfie^ le.ns hoirs
^

CU leurs Succeffeurs ,
ö" de chafcun deuiz

,

voloient v.ndn ladite terre de Breda ö*

les apperttnances ou appendmces dicelk,

il Ie deieront fake favoir audit N. Duc
de Brebanit , a'vant qm il la vendent a
0ucuHeperfome tEt lidiz. . . Duc, fes hoirs

Cjf fes Sücceffeurs la pouroient 6? deve*

t.oient avQir devant^ to^tes auUres ferfo^

nes Ie il leur plaift pur lel pris comme li-

diz Sires de Rajfengbien , fadite fam,
leurs boirs ou leurs Sücceffeurs en pout'

toient avoir dautre perfonne , quelJe, que

€lk foit.,. De rechief que ledit Sire de

Rajfengbien doibt rendre audit N. Duc,
les mifes ts" defpens pourfitaMes faiz par

ledit N. Duc en amendement des edifices

Csf mai/ons de ladite terre , Et fe les diües

porties neftoient a accort fur les mifes ö*

depens dejfus dits , rious enferions favoir la

"verité par certain ou certains Commiffai-

res que nous deputerions- d ce,fans teut

flait ö* hors de tout jugement , Et ce que

treuve en feroit rapporté d nous , nous par

nous , OU par aultre ou aUltres , en ordon-

nerons ou ferens ordoner ö* determiner,

felOBC ce que'bon nous femblera, Ö* d noflre

pure volonté. Et aux chofesdeffus dites fe

confent lidiz N: Duc, fcf icelle promifl

tenir i3 garder pour luy
, fes boirs (^ fes

Sücceffeurs perpetuellment. Et auff le-

dit Seigneur de Raffenghim efiahlis en noflre

prefence par devant nou! , les cbofes dejjus

dits promijl pour luy , 6? pytji en 'main

pour fadite fa?ne , leurs hoirs 6? leurs Süc-

ceffeurs tenir ö* g^rder fermement fj? per-

petuelement , fans aller encantre , Et
nioult £«? accorda que de cefl_ accord nous

donniffions nos Lettres ouveries d Vune

partie Cs? d Vaultre. En tefmoignage def-

quelles cbofes nous avens fait metire nofire

Seïl pendatit en ces prefentes Lettresfai£lés
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den, verklaart hadt te vrede té zyn
dat de voorfz. Heer van Raflegeraaan
hem Hertog, of aan zyn ordre, zoude
betaalen en overgeven de geheele
fomme van penningen, welke hy van
den gemelden Hertog hadt ontfangen
voor het voorfz. Landt , en dat de
Heer van Rafiegem wegens het Landt
van Breda met alle defzelfs rechten
en toebehoorten , zoude hulde en eedt
doen aan den Hertog , en dat de Her-
tog hem zoude ontfangen in zynen
eedt en manfchap. En dat hy zulks

doende , de Hertog aan den gemelden
Heer van Rallegem zoude wedergeven
en uitkeeren

,
gelyk hy beloofde we-

der te geven en uit te keeren het gan-

fche Landt van Breda met alle def-

zelfs rechten , aanhangfelen en toebe-

hoorten, in 't geheel en in zoo goeden
ftaet, gelyk het was te tyde als het de
Hertog in zyn bezit overnam of deed
overnemen; zoodanig egter, dat ge-
melde Heer van RaïTegem niet kan
of mag , nog niet zalkonnen of mogen
ietwes eyflchen van den Hertog,
zyne oiren en nakomelingen, nog van
zyne bedienden , wegens de inkomflen
en rechten, welke hy , het zy zelfs of
door anderen , uyt het gemelde Landt,
in den voorleden tyd , tot den huydigen
dag toe heeft genomen en geheven;
zulks dat de gemelde Hertog , voor
zich, zyne oiren en nakomelingen,
zyne bedienden , en alle de genen
welke van zynent wege aangeflelt

waren, ten eeuwigen dage vry en on-
aanfpreekelyk blyven: Voorts oock
onder deze voorwaerde , dat indien

de voorfz. Heer van Raflegera , zyne
Vrouw , hare oiren en nakomelingen

,

of iemaat van hen , het Landt van Bre-
da, met alle defzelfs toebehoorten t'

eeniger tyd wilden veylen , zy dat

rZullen moeten bekent maken aan den
gemelden Hertog van Brabant, voor
en al eer zy het aan iemant verkoo-
pen ; En de voorfz. Hertog , zyne oiren

en nakomelingen zullen het konnen en
mogen koopen voor alle anderen

,

•zoo het hen-behaagt , voorzoodanigen
prys , als de gemelde Heer van Rafie-

gem, zyne Vrouw, haare oiren en
nakomelingen , daar voor van ymandt
anders , wie hy oock mogt wezen

,

zouden konnen bedingen. Eyndelyk,
dat de gemelde Heer van RafTegem
aan den Hertog zal wedergeven de
nodige en voordeelige onkollen by den
gemelden Hertog ged^ea -tot verbe-

tering
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è yimiens Ie xxx' jour d'Joufie Lan de

grace mil ccc. trente O? quatre.

tering der gebouwen en huyfen vaa
het voornoemde Landt , En indien de
voorfz. partyen niet konden overeen-

komen vi^egens die koflen , dat \vy

daar van de waerheid zouden laten

onderzoeken door een zekeren of ze-

kere Gevolmagcigden die wv daar toe

zouden afzenden, buyteneenige rechts-

pleging ofgeding; en van het gene zy

bevinden zouden, aan ons verllag ge-

daan zynde,zoo zullen wy zelve, ofdoor

een ander of anderen, zoodanig be-

fluyten en befchikken , of doen beiluy-

ten en befchikken , als ons zal goeddun-

ken, naar onzen eygen vryen wil.

En aan de bovengemelde zaken heeft

de Hertog zyne toelleraming gege-

ven, en belooft die te houden voor

zich , zyne oiren en zyne nakomelin-

gen ten eeuwigen dagen. En def-

gelyks heeft de Heer van Raflegem

in onze tegenwoordigheid , belooft

voor hem , voor zyne Vrouwe , voor
haare oiren en nakomelingen, de voor-
fchreve dingen te houden vaft en ten

eeuwigen tyden , zonder iets daar te-

gen te doen ; willende en flaande toe

dat wy van deze overeenkomfl onze
opene brieven zouden geven aan de
eene en de andere partye. In ooirkon-

de dezer zaken hebben wy ons zegel

aan dezen tegenwoordigen brief doen
hangen. Gedaen te Amiens den 30.

van Oogftmaandt 1334.

N°. 44.

Vidbmis van 't Appointement , uytgegeven by Philips Koning
van Franckrycky ter befliffing der verlchillen gerezen tulTchen

Jan Hertog van Brabant y en Gerard Heer van Rajjegem,
wegens 't Landt van Breda.

Jt ioui ceülz qui ces Lettres verront^

pierre Belagent Garde de la Prevofté de

Paris y Salut. Sacbent tous que nous lan

mil trots eens trente quatre Ie Merquedi

iiingt ungjour de Decembre ,veifmes unes

Lettres Jcellées du grand feel noflre Sire

Ie Roy a doublé queue 13 en cyrejaune^

(ontenant cette forme.

Philippes par la grace de Bieu Rojs ie

Trance,d tous ceux qui ces prefentes L ettres

verront ö" orront , Salut. Savoir fai-

(ons <i tgus, que pur appaifer ki dtjcords.

Aan alle de genen die dezen zullen

iitn , Pieter Bclagent , Bewaarder van
't Ambacht van Parys , falut. Het zy

kennelyk aan allen , dat wy in 't jaar

Duyfend driehondert vierendartig , op
Woensdag den enentwintigften van
Wintermaand! , hebben gezien zekeren

brief, gezegelt met het groot zegel van
onzen Heere den Koning , in geel

wafch en dubbele fteerte, luydende

als volgt.

Philips , by der gratie Gods Koning
van Franckryk , allen den genen , die

dezen Brief zullen zien en hooren,

falut, Doen te weten aan allen, dat

^1
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'quereïks concealx dentre nojire tres chier

Ö* feal Coufin Ie Duc de Brabant dum

fart ,
Ö" Guerardt Sr. de Rajfenghien

,

Chevalier ,
pour luy G? -^alis fa femme

entant comme h ceulx Ö" cbacun de eu$

feult toucher daultre part , pour caufe de

la terre de Breda afjize au Duchié de

Brebant^ Avons ordonné en la manïhre

que fenfuyt , Cefi ajfavoir ,
première-

ment que ledit Seigneur de Rajfenghien

fayera k nojire chier t^feal Coufin Ie Duc

deJlfus dit la fomme de pecune que il avoit

receue de luy pour la dite terre de Breda
,

y que nojire dit chier Coufin Ie recevera

en homage de ladite terre è? /^» mettera

OU fera mettre en pojfejjïon corporelle. A-
•vons ordonné que ledit Seigneur de Raf-

fenghien rapportera en la main de nofire dit

chier Coufin ladite terre de Breda ,
ö*

fera deputé par nous certain Commtjfaire

pour fcavoir ü* enquerre la verité des

couftz Ö* des mifes raifimnables fai^es et

caufe desdites reparations
,
pour loyaul-

ment rapporter tout ce que il en aura

trouvé a nous
,
pour en faire fc? ordonner

ce que bon nous femblera. Item que le-

dit Seigneur de Rajfenghien joira ö" ref-

fkiSlera des fruits de ladite terre en ld

fnaniere que fes devanciers en ent joy ö*

refploiSlé ,
jafques a doncq que nous avons

ordonné de la fomme que deue fera a nofire

dit chier Coufin Ie Duc, pour les coufiz ö*

mifes raifonnables faiSles cl caufe des dilies

reparations , Et au cas que ledit Sr. de

Rajfenghien feroit defaillant de payer cl

nofire dit chier Coufin Ie Duc la Jomme
par nous ordonné h lui efire rendue pour

les diSles reparations , nous voullons que

nofire dit chier Coufin lieve ou fache le-

ver Ö* exploi£ier les fruiSls de ladite ter-

re jufques h la value dicelle Jomme par

nous erdonnée ft comme diSl eji. En tef-

moing de laquelle choje nous avons JaiEi

mettre nofire Je'él a ces prefentes Lettres.

Donné au Bois de Vicennes Ie xvij^ jour

de Decemhre Van de Grace Mil trots cent

trente quatre.

wy, om te bevredigen de twift en ver-

fchillen welke gercfen waren tuflchen

onzen zeer lieven en getrouwen Neef
den Hertog van Brabant, ter eenre

,

en Gerard Heer van Raflegenij Rid-
der, voor hem ende voor Adelife zy-

ne gemalinne, zoo verre het hen of
iemandt van hen mag aangaan , ter

andere zijde , wegctis het Landt van
Breda, gelegen in !t Hertogdom van
Brabant, daar van hebben bedelt op
de volgende wyze; te weten eerfte-

lyk , dat de gemelde Heer van RafTe-

gem aan onzen lieven en getrouwen
Neef den Hertog voornoemt zal be-

talen zoodanigen fomme van pennin-
gen , als hy van hem heeft ontfangcn
voor het voorfchreve Landt van Bre-

da , en dat gemelde onze lieve Neef
hem zal ontfangen in eedt en hulde we-
gens het gemelde Landt, en hem flel-

len of doen flellen in het dadelyke
bezit van dien. Infgelyks hebbeii wy
goedgevonden , dat de gemelde Heer
van RafTegem het voorfchreve Lande
van Breda zal ftellen in handen van onr
zen voornoemden lieven Neef, en zal

van onzent wegen afgezonden worden
zekerGemagtigde,om te weten en te on-
derzoeken de waerheid der redelyke

koflen gedaan ter zake der nodige ver-
beteringen , ten eynde ons opregtelyk

verflag te doen van al het gene hy
daar omtrent zal hebben bevonden,
om verders daar in te doen en te be-
fchikken 't gene ons zal goed dunken.
Infgelyks dat de Heer van RafTegem
zal genieten en heffen de inkomflen
van 't zelve Landt , even als zyne Voor-
zaten die genoten en geheven hebben,
ter tyd toe dat wy zullen begrooc

hebben de fomme, welke onzen ge-

melden lieven Neefden Hertog zal be-

hooren toegelegt te worden voor de
redelyke onkoften by hem gedaan ter

zake der voorfchreve verbeteringen.

En ingeval de Heer van RafTegem in

gebreke bleef aan den gemelden onfen
,

lieven Neef den Hertog te betalen de

fomme die wy zullen goedvinden dat

aan hem uitgekeert worde voor de
voorfchreve verbeteringen , zoo wilr

len wy dat onze gezeide lieve Neef
heffe of doe heffen de inkomflen van
het voornoemde Landt , tot zoo lange

hy daar uyt van de door ons vaflgeftel-

de fomme voldaan zy, gelykgczegt is.

In ooirkonde dezer zake, hebben wy
ons zegel aan dezen tegenwoordigea

brief doen hangen, Gegeven te Bois

Mmm d«
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de Vicennes^ den 17. van Winter-
maandt, in 't jaar ons Heeren Duy-
fend , driehonderc vier en dartig.

Defqudks Lettres ejloient efcriptz en

la marge de foubz les mots qui fenfayvent.

ParleRov ,
ala relacion de Larchevef-

quedeRcins. P. Caifnot, Et nous en

ceji prejent transcript avons mis Ie feél

de la Prevofiéde Paris, La» Ö" Ie Merque*

dy deffus dits. ( Signé. ) V i v i e R

.

Beneden op den kant van welken
Brief gefchreven Honden de volgende
woorden , By den Koning , op het verjlag

gedaan door den Aartsbijfchop van Hbeims.
P. Caifnot. En wy hebben aan het tegen-
woordige affchrifc het zegel des Am-
bachts van Parys doen hangen, in 'tjaar
en op den Woenfdag voornoemt, {ge-

teikent) V i v i e R.

N°. 45.

Brief, waarby Jonckvrouw Marie van Liedekercke aan Heer Wil-
lem van Duvenvoorde al haar recht overgeeft , 't gene zy

op 't Landt van Breda nog voorbehouden hadt.

Allen den ghenen die defe Letteren felen fien ende horen lefen. Ie Mari van
Liedekerke , dochter wilen Heeren Philips , Heer van Liedekerke ende van
Breda, faluyt met kennifTen der waerheyt. Ie doe cont ende kcnlyc al-

len lieden, dat ie hantghemeene met Diericke Starke , die my met den
rechte ende met enen vonniffe gegheven vi^as ende gelevert te enen Mom-
bor, ende met wyfdoeme der Mannen uuten Huyfe van Breda, myns duncs
ende met mynen vryen wille hebbe opghedragen ende quytgefchouden Hee-
ren Wiileme van Duvenvoerde, Heer van Oifterhoutende nu ten tyde van Bre-

da, alle mynen goede ende verfterften die my v#rflorven ende aueghecomen
mochten wefen van mynen lieven Heer ende Vader Heeren Philips van Liede-
kerke voirgef. ende van myne liever Vrouwe ende Moeder fine Wyve , der God
die ziele af hebben moete

,
gheleghen in den Lande van Breda oft toebehoe-

rende den Lande van Breda , ofte in \^-at manyeren dat fi gheleghen mogen fyn
negheene poen te van rechte after ghelaten, dat dair in fculdigh was te ghe-
fciene , ende fceide dair af quite voir my ende voir myne erfghenamen Heeren
Willemen voirgenoemt ende fine erfghenamen toete eweliken daghen, over-

mids twintich JPonden grooten Tornoyfen, eenen golden ouden Scilt vangoude
voir achtien penninghe gerekent, die hi my jairlix dair voer bevvyfl heeft, ghe-
likerwys alfo die brieve inhouden ende begnpen die dair op gemaedl fyn, en
die ie nu hebbe , Ende M'^ant ie dit ghedaen hebbe wetende mynre finnen ende
met minenvrien wille, fo hebbe ie defen Brief bezeghelt met minen zeghele in

kennifTen der waerheyt , ende omme der meerre fckerheyt, fo hebbe ie ghebe-
den mynen lieven vrienden den Mannen uuten Huyfe van Breda, die dair ane
ende met waren, dair alle defe uoirfeyde dinghen met rechte ende met vonnif-

fe gefchieden, dats te weten Heeren Janne fone Heerea Arnouts Uutenhoute,
ende Heeren Janne fone Wouters Uutenhoute , Ridders ; Gielyffe van den Boe-
verien ende Gielyfe van den Wyngairde , Cnapen , dat fi defen Brief met my
bezcghelen willen. Ende wy Jan Heeren Arnouts fone uutenhoute. Jan Wou-
ters foen Uutenhoute , Ridders , Gielys van de Boeverien ende Gielys van den
Wyngaerde, Cnapen, om beden wille onls liever Joncvrouwen Marien van
Lyedekerke voirfeyt , hebben onfen Zeghele ghehanghenane defen Brief metten

'

haren Zeghele, in kennifien ende in orconfcape van allen den dinghen die hier

Voere fyn befcreven. Dat was ghedaen ende ghegheven in Sinte Jans daghe
ter decollatien , in 't jair ons Heeren Dufent dryehondert neghene ende vier-

sich.

N°. 4(5.
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N°. 46.

Jan Hertog van Brabant verkoopt 't Landt van Breda aan Jan
van Polanen Heer van de Leek.

Janby der graden ons Heeren Hertoge van Lothrycke, van Brabant, vatl

Lemborch , ende Mercgrave des Heilichs Rycx , en Godevaert van Brabant

zyn foone , allen den ghenen die de Letteren felen fien ofc hooren lefen , falut

,

met kenneflen der waexheyt. Wy doen cont en kenlyk allen lieden , dat vi^y

met groetere voorfienicheyt ende goedere deliberatien met onfen Raede ge-

meynlick daer op gehadt, en omme fonderleken en openbaren oorboire ende

profFyt ons , onfere oir , onfere nacomelingen ende oick gemeynlick onfer Lan-

de, hebben vercocht met confente ende willecore Johannen van Braband Gra-

vinnen van Henegouwe ende van Holland onfere lievere oudfter dochter , en-

de fufter ons Godevaerts van Brabant voorfeeght, in rechten en wettegen ver-

cope voore ons ende voore onfe oir ende voore onfe naecomelinge, Heeren Jo-

hanne van Polanen Heer van der Lecken , zynen oir , zynen Erfgenamen en

zynen naecomelingen , nae hem erfFlycken ende emmermeer te befittene ons

Landt van Breda geheelick en all, met allen den dingen die daer toe behooren

ende fchiildich zyn te behooren inHeerheyden, in Manfcappen, inVryheden,

in Dorpen , in Lande , in Beempden , in BofTchen , in Wateren , in Viflche-

rien, in Moere,in Moerdycken, in Souten, in Verfchen, in Natten, in Dro-

gen , in Ceynfen , in Renten , in Watermolen , in Wintmolen , in Forfai6len

,

in Ganfen , in Capoenen , in Hoenderen , ende in allen anderen dingen des

voorfz. Lande van Breda toebehoorende, hoe gedaen dat zy zyn oft wefen

mogen , oft hoe dat fy genaemt zyn oft genaempt mogen worden, nyet uytge-

fcheyden ,
gelyck en alfoe verre ftreckende tot dien felven , alfoe Heer Philips

van Liedekercke Heer van Breda wylen , en zyneVoorders voore hem dat voorfz.

Landt van Breda geheelicke voormaels van ons en van onfen Voorderen

Hertogen van Brabant plaghen te hondene in rechten EriBeene omme een ze-

kere fomme gelts , dats te verflane om Drie en veertich dufentich guldenen

Hallinge , welcke fomme gelts de voorfz. Heer Jan ons wel en wettelyck be-

taelt heeft ende vergouden, ende daer af volcomelyck genouch gedaen, alfoe

dat wy hem daer aff quite fcelden voor ons , voore onfe oir ende voore onfe

naecomelingen tote euwelycken tyden , die welcke fomme gelts voorfz. wy
voorfienechlyken geleecht hebben ende bekeert in openbaren en meerren oor-

boire en proffite ons felfs , en onfer oir en onfere nacomelinge , ende oick fon-

derlinge daer toe alles ons gemeyns Landts , Ende hebben dat Landt van Breda

voorgenoempt met allen fynen toebehoorten opgedragen met eenre volcoflienre

giften ende verleent, gefet ende geerft , zetten ende erven volcomelicke voor

ons, voore onfe oir ende voor onfe nacomelinge Heeren Janne van Polanen

Heere van der Lecken voorgenoempt , zyne oir, zyne Erfgenamen enzyne na-

comelingen nae hem erffleken ende emmermeer ende fonderfi in allen den Lan-

de en in alle de Heerheyt van den Lande van Breda , met allen en yegelycken

goeden die daer toe behooren ende behooren mogen ; En dat te houdene van

ons, van onfen oir, ende van onfen nacomelingen voordaene erffleken en em-
mermeer in rechten Erffleene ten Brabantfchen rechte

,
gelyck en in alle dien

manieren , dat die Heeren van Liedekercke en van Breda dat voorfz. Lande

ende Heerlichey t van Breda met allen den toebehoorten , nyet uytgefcheyden

,

gehcelyck van ons ende van onfen Voorderen Hertogen van Brabant voormaels

plagen te houdene in rechten leene. Ende hy Heer Jhan van Polanen voorge-

genoemt hevet ontfaen van ons Hertoge voorgenoempt te houdene van ons,

van onfen oir, ende van onfen nacomelingen erfleken ende emmermeer, hy,

zyne oir ende fyne nacommelinghen in rechten Erffleene ten Brabantfchen

Rechte, ende heeft ons daer aff gedaen Manfchap, hulde en Eede, ende al

dat hy ons fchuldich was te doene
,
gelyck dat een Man van Leene fchuldich

es te'doene zynen gerechten Heere ; Ende wy hebbene daer aff ontfaen in on-

fen manfchap alfe onfen Man , met alle de folempniteyt daer toe behoorende,
Mmra 2 ende
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ende fonder eenegen poente van rechte in defen dingen afcergelaten , dat daer

toe behooren mochte , ende met zelcken condicien ende voorwaerden , dat wy
Heeren Jhanne van Polanen Heeren van der Leeken voorgenuempc liebben ge-

looft ende geloven, dat wy negeene Mannen ontfaen en zelen die binnen der

Heerfcappien van Breda woonen en namaels wonen felen , noch negeene
Poorters ontfaen ter Capellen , op ten Bofch, noch te Merchtcenen , noch in

negeenen anderen onfen Dorpen , noch henne geene andere Vryheyt geven
die tegens Heeren Jhans van Polanen voorgenoempt Heerlicheyt gaen mogen.
En fchelden hem quite ende ontfeggen alle haere Vryheyt, die zy op dtfen tyt

hebben van Poorterfcapen buyten der Heerheyt van Breda , ende van allen

anderen Poorteryen , alfoe Heer Philips Heere van Liedekercke en van Breda

en zyne Voorvaders Heeren van Breda voormaels dat voorfz. Landt van Bre-

da van ons ende van onfen Voorderen plagen te houdene , Ende willen dat zy
hem voordane quite en vry bliven ende ongepoortert. Voorts zo geven wy
hem ende willen , wat dat fyne Scepenen oft zyne Mannen van Vonnefle wyfen
felen , dat dat nyemanden fa! mogen beroupen voore negeene andere Rechten
ofte Wyfere, Ende ware dat fake dat zy wysdoms behoefden, foo mogen zy
hen beraden ende bevroeden aene onfe Scepenen van Antwerpen. Ende -wy

bevelen yegelycken van de Ridderen, Cnapen, Mannen, Scepenen en allen

anderen Luyden den Lande van Breda toebehoorende en wat flate dat zy fyn,

dat zy den voorfz. Heeren Jhanne van Polanen Heere van der Lecke zynen
oir en zynen nacomeüngen nae hem, hulde, manfcap ende eedtdoen, ende
gehoorfaem voordaene fyn ende emmermeer in allen manieren, gelyck dat zy
haeren gerechten Htere van den Lande van Breda fchuldich fyn te doene ; Be-
houdelyck altoos Heeren Willeme van Duvenvoorde Heere van Oiiterhoudt

onfen lieven Riddere en Man zynre lyftocht, die wy Hertogehem bekent heb-
ben met onfen openen brieve bezegelt , in allen den Lande ende Heerheyden
van Breda voorgenoemt. Ende hebben gelooft ende geloven voor ons , voor
onfe oir ende voor onfe nacomelingen den voorfz. Heer Jhanne van Polanen
Heere van der Lecke onfen Man, van den voorfz. Lande van Breda waranc
te zyne ende rechte waerfcap daer aff te doene, en alle calaengien afftedoenc

tegens allen Creatueren , fyn zy wyff , zyn zy manne , in wat manieren dat

zy of yemandt daer toe fpreken ofce eyfchen mochten, waert van Ichoude of
van befterften oft in wat manieren dat die calaengie toequaeme ofte toecomcn
mochte, Ende hem alle cracht ende gewonte afftedoene in felcken manieren,

dat hy Heer Jhan van Polanen voorgenoemt, fyne Oir, fyne Erfgenamen en-

de zyne Nacomeünghe nae hem des voorfz. Landts van Breda met allen zynen
toebehoirten gebruycken felen peyfeleke ende vredeleke in euweleken tyden,

Ende want alle defs voorfz. dingen wetteleke gefchiedt fyn ende nae den rech-

te , ende by den rade onfcr Mannen van Leene , die daer met ons over en te-

genwoordich waeren , dats te weten Otte Heere van Kuyc , Gysbrecht van
Abcoude Heere van Gaesbeke

, Jhan van Wytvliet Heere van Blaersvelt,

Lodewyck Heere van Diepenbeke
, Jhan van Coslaer Heere van Witham,

Ridderen , Alard van Os Proofl vanLovene, ende onfe Rentmeefler vanBra-
bandt, ende oock Geraert van der Heyden onfe Droflart van Brabant , alfle

Mans man , negeene poente van rechte afftergelaten , dat daer met rechte toe

ende in fchuldig was te gefchiene : Soe hebben wy in oircondfcape daer affon-

fen zegele met fekere fcientien doen hangen aene defe Letteren in kennelTen

der waerheyt. Ende willen ende begheren dat Johanne van Brabandt Gravin-

ne van Henegouwe ende van Hollandt onfe oudfhe dochtere ende fuller ons

Godevaerts voorgenoempt ,
gelove ende fekere by haere Kerftelyckere trouwen ,

Heeren Jhanne van Polanen Heere van der Leek voorgenoemt , zynen oir

en zynen Erffgenamen alle de voorfz. pointe ende geloften vall ende geftade

te houdene ten euweleken dagen, Ende alles des Rechts dat zy naemaeis heb-

ben mochte , eyflchen oft calangieren in eenigen manieren in den voorfeyden
Lande ende Heerlecheyden van Breda ende in den toebehoren vryleke, Énde
fonder anders eenich Recht daar in te behoudene dan fimpeleken de Manfcap,
gelyck dac voorfz is , affgae ende vertye. Ende in kenneflen daer aff haaren

zegel hange met onfen zegelen aen defe Letteren in oorkenfcape van allen de-

fen voorfcreven dingen. Ende want wy Johanne van Brabant Gravinne van
Hene-
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Henegouwe en van Hollandt voorgenoemc kinnen ende aenfien openbaerlyk

,

dat onfen lieve ende geminde Heer ende Vader Jhan , by der gratiën onsHee-
ren, Hertoge van Lothryk, van Brabandt, van Lemborch ende Marcgrave
des Heylichs Rycx, ende Godevaert onfe broeder voorgenoemt , defe voor-
fcreven dingen gedaen hebben voürlieneciileken omme fonderlingen grootenen-

de openbaren oorbore ende profyte liaers lelfs, onfer oir ende onfcre nacome-
lingen, Ende oock gemeenleke alles haers Landts. Soe hebben wy gelooft en-

de gefekert by onfer Kerfteiekere trouwen Heeren Jhanne van Polanen Hee-
re van der Lecken voorgenoemt, fynen oir ende zynennacomelingennac hem,
alle defe voorfcreven Voorwaerden ,

poente ende geloofcen vatte ende geftede

te houdene te euweleken dagen , Ende vryleke ons dancx ende ons willen ver-

tegen ende afgegaen alles des Rechts, dat wy , onfe oir ofte onfe erfgenamen

nae ons heyfchen mochten, hebben oft calaengiercn in den voorfz. Lande,
Heerlyckheyden ende goeden van Breda, in wat manieren dat dat gefchien

mochte ofte gevallen. Ende geloven voor ons , vore onfè oir ende vore onfe

naecomelinge Heeren Jhanne van Polanen Heere van der Lècke voorgenoemt,
zynen oir ende zynen naecomelinghen warandt te zyne ende rechte waerfcap

daer afF te doene in allen tyden , tegen alle creatuercn , in allen den voormen
enSe manieren als hier voorens gefcrevcn es. Ende hebben onfen zegel met den
zegelen ons liefs ende geminds Heeren en Vaders , ende Godevaerdts ons

broeders voorgenoemt ,
gehangen aene defe Letteren , in oorconfcape ende ift

veilingen van allen defen voorichrevenen dingen. Ende wy Jhan by der gra-

tiën ons Heeren, Hartoge van Lothrycke, van Brabandt, van Lemborch en-

de Merckgrave des Heylichs Rycx voorgenoemt , bidden ende verfoecken

eernfleleke onfen Mannen van Leene voorgenoemt , dats te wetene Otten
Heere van Kuyck , Gysbrecht van Apcoude Heere van Gaesbeke

, Jhanne van
Wytfliet Hr. van Blaersvelt, Lodewycke Heere van Diepenbeke, Jhanne van
Coflaer Heere van Witham , Alaerdt van Os , Prooft van Lovene , en onfen
Rentmr. van Brabant, ende oick Geraerdt van der Heyden onfen üroffatevaa

Brabant alfe Mans man, want fy daer over ende by waren, daer alle defevoor-

ftrevene dingen gefchieden, dat zy in getuyge daer affhaeren zegele met den
onfen ende met den Godevaerdts ende Johannen onfer lievere Idndere voorfz.

hangen willen aene defe Letteren. Ende wy Otte Heere van Cuyck , Gys-
brecht van Abcoude Heere van Gaesbeke

, Jhan van Wytfliet Heere van Blaers-

velt , Lodewyck Heere van Diepenbeke
, Jhan van Coflaer Heere van Witham

,

Alardt van Os Prooft van Loevene , en de Rentmeelter van Brabant ende Ge-
faerdt van der Heyden Droflate van Brabant alfe Mans man voorgenoemt,
want wy daer over ende by waeren, daer alle defe voorfcrevene dingen ge-
fchieden, met vollen ende volcomen rechte, gelyck datfe hier vooren fynbê
fcreven, negeenen poente van rechte afftergelaten , dat daer in ende toe fchul-

dich was nae vorme van rechten te gefchiene , foe hebben wy overmidts zy-

nen verfoucke alfe zyne Mannen ende zyne getuygen onfe zegele met zynen
zegele gehangen ane defe tegenwoordege Letteren in oorcondfcape van alle

defen voorfcrevenen dingen. Ende omme dat wy Hertoge , Godevaert ende
Johanne van Brabandt met herten willen ende begeeren , dat Heeren Jhanne
van Polanen Heere van der Leeken voorgenoemt , fynen oir ende fynen nae-

comelingen alle defe voorfcrevene dingen in euweleken tyden vafte, geftade

ende wel gehouden worden van ons , van onfen oir ende van onfe naecome-
linghen fonder daer tegen yet te doene off te gane in eenegen manieren by ons

oft by yemende anders , v/ie dat hy zyn mochte. Soe bidden wy ende ver-

foecken vriendelycke ende neernfteleke onfen lieven Mannen ende Vrienden,

dats te wetene Jhanne van Loon Heere van Agimont, Heinricke Berthoud
Heere van Duffele ende van Gele, Cofline van Ranfl Heere van Bêrgem, Ge-
raerde Heere van Vorflaer, Jhanne van Meldert ende Jhanne van Wynegem,
Ridderen, ende onfen lieven ende geminden Steden van Lovene, van Bruef-

fele, van Antwerpen ende van Thienen , hoe dat zy nyet tegenwerdich en
waeren, daer defe voorfz. dingen gefchieden , dat zy nochdan in oorcond-
fcape ende kinneflen daer aff haere fegelen met den onfen fegelen willen han-

gen aene defe tegenwerdige Letteren , ende Heeren Jhaone van Polanen Hee-
re van der Lecken voorfeeght, zynen oir ende zynen naconidingen nae hem ,

Mmm 3 hou-
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houden ende flercken in allen den coopen, vorvvaerden ende gifcen, die hier

voren zyn gefcreven, te eeuweleken dagen ,
gelyck ons felven ofte \vy dLandc

van Breda voorgenoomt ane ons behilden. Ende wy Jhan van Loon Heere van
Agimont, Heinrick Berthout Heere van DufFele, Coftin van Ranfl Heerc
van Berghem, Gerardt Heere van Vorilair

,
Jhan van Meldere ende Jhan van

Wyneghem, Ridders; Ende wy Scepenen . Raed ende gemeine Stede van
Loevene , van Brueffel, van Antwerpen ende van Thienen, omme de beede
ons liefs Heeren sHertogen voorfz. , Godevaerts ende Vrouwen Johannenvan
Brabant fynder voorgenoemder kynder, foe hebben wy onfe fegele met hae-

ren zegelen gehangen aene defe tegenwerdeghe , Letteren, in veilingen en in
kenneflen van allen faecken die hier voorfz. fyn. En ware dat faecke , dac

een ofte meer zegele van den voorgenoemden zegelen ane defe tegenwerdege
Letteren gebraken , en daer nyet ane gedaen en worden, oft van ouderdom
ofte met anderen misvalle gebroken ofte gequetfl, foe willen wy Hertoge,
Godevaert ende Johanne van Brabant voorfcreven nochdan , dat defe tegen-

werdige Brieven in hare macht blyven eeuweleke ende akemale ,
gelyck ofte

van alle defe voorfz, fegele daar ane gans en ghene waeren gehangen. Dit
was gedaen ende gegeven tot Brueifele des donredaechs nae PaefTdach den
eerflen dach van Aprille in den jaere ons Heeren Duyfentich Driehondert en
Vylftich. Befegelt den Brteff voorfz. met eenen groeten iiytbangenden zegele ende

met noch derthien andere zegelen.

N°. 47.

Jan van Polanen Heer van de Leek en Breda ^ geeft aan die van
Breda de Halle en Wage , en recht de Lakenhal op

tot een Rechtbanck.

Wy Jan van Pollanen Here van der Lecke ende van Breda, doen cond al-

len luden , dat wy hebben gegeven ende gheven voer ons ende voer onfe na-

comelingen onfer liever Poerte van Breda , die Halle van Breda met allen ha-

ren toebehoerten , die gelegen is by der Corenmarckt alrcnaeft Jorys erve dye
men heit Matthys die Smit an die Oeltzide, ende Jans Conincx erve was aan
die Noertzide , ende aan die Zuytzide ende ane die Weflfide ftreckende nef-

fens die ftrate, gelyck als zy daar betymmert ende bepaelt is; over vyfF Pond
grote t'sjaers erffchyns moente dair d'een Coman den anderen tallen chynsda-
gen mede betalen mach, akoeste geldene op Kersavond , met alfulcken recht,

als hier nae befcreven ftaet ; Dats te wetene , dat die Deken van den Wol-
werck met finen Gefwoerenen berichten fal alle die poynten , die den WoV-
wercke toebehoerende fyn, gelikerwys dat die Scepenen ende die Gefwoernen
over een dragen fullen ; Maar van den broeken die dair afF vallen fullen , dair

afFfullen wy altoes hebben een derdendeele, onfe Poerte vorfeit dander der-

dendeele , ende die Deken met finen Gefwoernen dat derde derdendeele, ge-

Jyck dat die coeren van den Woliwercke daar af begripen , welcken Deken wy
fetten fullen alle jaere bi den Scepenen en Gefwoernen der Poorte voirfeit

,

die hen oirbairlyck dair toe fal duncken op haren eet. Voert fo fullen die

Vleyffchouders itaen gelyck dat fy nu ftaen beneden in die Halle, ende geven
van elcker bancke alfe die Scepene en die Gefwoerne met hen over een fullen

dragen , ende metten anderen eynde van der Halle beneden , daar fal die Poer-

te hen orbair mede doen , alfe ter Hallen behoef voorfz. Voert foo geven wy
erfflike voer ons ende voer onfe nacomelinge onfer liever Poerte voerfeit alle

die zamecoopen die binnen der vryheit van Breda vallen mogen , En oec die

Waghe te verwaren bi haren Eede ter Poorten behoef voirfeit , ende tots Co-
mans behoef beide te hoegen ende te leegen tonfer Poerte orbaer voerfeit.

Voert foo geloven wy, foo wanneer Jan onfe oudfte Sone bejaert ende tfinen

daghen comen is , dat wi hem alle defe voorfz. voerwaerden en geloofcen ful-

len doen houden ende confirmeren met finen fegele , overmits de meerre fe-

kerheyt onfer voornotmder Poerte , alfo dat fy hier aen feker fy en wale ge-

hou-
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honden. In orconden der waerheit hebben wi defeh Brief befegelt met onfeil

Ifgcie, En omme die meerrc fekerheyt onfer Poerte voorfeit, foe hebben wi
gebeden eerfamen luden Gillife van den Wyngaerde onfen Droflate, Diederick

Starken Rentmeefter van den Lande van Breda , ende JonaefTe van der Elft on-

fen Mannen uuten Hufe van Breda , dat fi defen Brief, met ons befeg^len,, wil-

len. En vvy Gillis , Diederick en Jonaes > Manne ons lieves Heren vanger Lec-
ke en van Breda voorfz. , om beden wille van heni , foe^ hebben wy dèfèn'Brief

met hem befegelt met onfen fegelen. Gegeven in 't jaer ons Heren DufenC

CCC. vyftigh en vive, zeven daghe binnen Gherftmaent.

N°. 48.

Vergunning aan de Stadt Br^da om den Acchyns'i^^iïliogen
hoogen en laagen. ;'A-';\v„'

Wy Jan van Polanen , Heere van der Lecke ende van- Breda , doen cond al-

len luden die defen BriefF fullen fien oft horen lefen, want onfe goede luderi

van onfer Poerte van Breda hare Afcynfen hebben gehoget ende gemeerret

ome orbair en nutfchappe der Poerte, ende fonderlinge omme die Poerte mede
te veften ende te fterken, foe hebben wy hen gegeven ende geven , dat zi die

Afcyfe weder neder mogen fetten en hoghen totte haere Poert orbare, fonder

enich verfoeken an ons dair aff te doene oft yemende van onfen wegen. En
omme dat wy dat willen houden vafte ende geftade , foe hebben wy defea

Brieff befegelt met onfen fcgelle , int jaer ons Heeren M. CCC. vyftech en vi-

ve , des woendages nae Senter Claus dach.

N°. 49.

Afte, waarby WenfeUn en Johanna, Hertog en Hertogin vai^

Brabant ) verklaren, dat die van Breda geene bede aan ',

den Hertog fcbuldig zyn. , .;

Wenceüaus van Behem , bi der gratiën Gods Hertoge van Lucembiych , vai|

Lothryck , van Brabant , vanLymburch, Mercgr: des HeyHchs Rycx , endeje-
hanne , bi derfelver gratiën , Hertoginne des Hertpghdom: ende Marcgravinnë
des Mgrcgreffcaps voirfz, doen kond allen luden, want ons die Stadt ende
Landt van Breda gheen bede noch fettinge fchnldich fyn van recht

,
gelyck

dat hoir caerten, die zy dair op van ons befegelt hebben, clairlic inhouden
ende begripen, Soe bekennen wy ende lyen, dat fi ons defe huipe op défen

tyt van gratiën ghedaen hebben en van goeder gunfte , ende niet om enichs

rechts wille, dat wy tot henwairt te feggen hebben, of om eniger falcen wil-

le , die wi of onfe Steden van Brabant geordineert oft overdragen mochten
hebben , maer properlic om dieswille dat ons felfs lyf gevangen was in denftri-

de van Baiftwilre, ende fonderlingen om te beleggen ende fuccours'te doen
Heren Janne van der Leek oudtfte fone tsHeeren van der Lecke en Breda,

die in den felven Kieve mit ons nederlach, welcke hulpe en fuccours dat onfe

defe werf die Stadt ende sLant van Breda gedaen hebben van gratiën ; behou-
delyk altoos hoiren goeden rechte en de Brieven die fy van ons befegelt, .heb-

ben , die wy hen gelooft hebben ende geloeven in goeden trouwen voir ons
^

onfe oir ende nacomelingen wail ende onverbrekelic te hiouden , fonder eenigh
fettinge of bede voort meer te eyffchen ofte doen eyfchen der Stad ende Lan-
de van Breda voirfz , om negheenrande noedfaken wille , die ons opcomen
mochten. In orconde des Briefs befegelt met onfen fegelen. Gegeven ter

Vueren ix dagen in November in 't jair ons Heeren Dufent CCC tfeventict»

ende vier.
'

N» 50.
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K°. 50.

Verparidirtg der Heerlykheden Groot en Kleyn Zundert, de Hage ^

Sprundel QnNiQ>en, aan Jan va?i Polaiwn Heer van de
'Z..:} .- Leek en Breda.

Nos Decams ö* Capituhim Ecdefne W3' Deken en 't Kapitte! der Colie-

eolle5t£ Beata Alaria in Breda ^ mtiim gfale Kerk van O. L. V. te Breda, ma«
facimm miverfts y msvidijfejegtjfe^ma- ken kond en kennelyk aan allen , dat

nutemijfe 6? infpxijfe literai quafdam il- wy gezien
,
gelefen , in handen gehadt

tiiflrijfimie Ducijf^ Brabanti^ -ifigilio f«o ,
en bezichtigt hebben zekeren Briefder

unhcumfigillis Dominijohannii de Bouc- Doorluchtigfte Hertoginne van Bra-

hout 13 Reyneri Hollant figillatas , mn bant, met haar zegel, te gelyk met de

vitiatasy non eattcellatas
, fed prorfus om- zegels der Heeren Jan van Bouchout

m; vitio carentes ,
ü' tenorem

,
qui/equi- en Reynier Hollant bezegelt , onge-

iur , continentes. fchonden , zonder eenige daar in ge-

maakte verandering, maar t'eenemael

van alle gebreken vry zynde , en van

^., ,
den volgenden inhoudt.

.L:j

Jehane, bi der gratiën Goeds, Hertogynne van Luxemburg, van Lothryck,
van Brabant ende van Limborch , Marcgrevynne des Heylichs Rycx , doen
cónt allen Luyden, dat want tot onfen verfuecke ende vriendelycker beden ,

onfe lieve getrouwe Raith Heer Jan van Pollanen Heer van de Lecke en van
Breda ons geleent heeft de fomme van Duyfent Francken der munte des Co
nincx van Vranckryck , goet van gonde ènde gewichte. Soo eefl dat vi'y hem '

dair voor in handen hebben gefedt ende verpant, in handen fetten ende verpan-

den mit defen Brieve alle onfe Heerlichey t van Groot Suildert , van Cleyn San=
dert, van der Hage, van Sprundel ende van Nyfpen, gelyck ende in derfel-

ver vuegen, dat wiinden felven Dorpen gehouden hebben op alle Goede, Stra-

ten , Beemden ende Heyden , wair ende hoe dat fy daer bynnen de vyfF Pro-
chien fyn mogen gelegen , om alle broken opteheffen , ende alle Richten ende
Ambachten te fetten , ende te verfetten , alfoo wy tot her toe gedaen hebben.
Behoudelyck dien , dat hi noch fyn hoir ende naecomelingen onfen goeden lu-

den bynnen den felven vyfF Prochien gefeten oft noch te fitten niet en fal rao-

cen beeden , noch fetten , buyten onfen confente , het en weer oft fy mit on-
len gemeyne Lande beede golden , Ende oock dat hy die buyten recht en von-
niffe nyet en fal laten hanteren. Ende hebben alfulcken conditien daer toe ge-

daen , dat wy , onfe oir ende naecomelingen alle die Heerlichey t weder lollen

felen mogen mit Duyfent Francken der munten voorfz, ende dat die Heerlic-

heyt der voorghen: vyfF Prochien dan los ende leedich aen ons, onfen hoir

ende naecomelmgen Hertogen in Brabant dair meede ganüelic wedercomen fal

in onfen handen , alfoo die te vooren ftont. Geloovendein goeden trouwe hem
Janna Heer van der Lecke, finen hoir ende naercomelingen defe faken gelyck

fy ftaen voorgefz. vaft ende van ilede te doen houden , allen argelill: uytge-

fcheyden , In oirconden des BrieiFs, daer wy onfen fegel aan hebben doen han-

gen, Ende hebben voirt gebeden onfe getrouwe Raidslude als Heeren Janne
Heere van Bouchout ende Borcgreve van Brueflel, ende Reynier Hollant on-

fen Rentmeefter van Brabant , dat fy om die meerder fekerhey t wille hoere fe-

gelen hier mede aenhangen willen. Ende wy Jan Heere van Bouchout
Borchgreve van BruylTel, ende Rejmier Hollant Rentmr. van Brabant, ten

bevele onfer genediger Vrouwen d'Hertogynnen van Luxemborch ende van
Brabant voirfz, om dat wy hier aen ende by fyn geweeft, daer defe voorfz.

faecken ende dingen alfo gefchieden , hebben onfe fegele hyer mede aen ge-

hangen. In getuyge der Waerheyt, gegeven te Brueflel acht dagen in Meere
int jaer ons Heeren 1387, nae coitume des Hoofs van Camer:



VAN BREDA. IV. Boek. N». so. 51. 52. ACs

^uarum Literarum lifionis , leElionis Tot getuigenisfe dat wy den gemel-

(^ inipeüionis teft'monio figillum noflrum den brief gezien, gelefen en bezich-

frafcntibui duximus apponendum. Anno a tigt hebben , hebben wy ons zegel aan
JSlativitate Chr. Millefimo C. C. C. C. den tegenwoordigen doen hangen , in 't

itecmo fexto , menfis Marcii die quarta, jaar naa Kriftus geboorte, Duyfend
fecundhm fiylum Curia Leodienfts. vierhondert en fellien , den vierden

van Lentemaandt , naa den ftyl des Hofs
van Luyck,

N°. 51.

Jan van Poïanen fticht in de Kerk te Breda een Capellanye.

Univerfis Joannes Dominus de Lecka

y Breda falutem. Cupientes divinum

cultum adaugere , Capellaniam feu Pra-
bcndam de bonis propriis de novo creamas

,

fundamus £5? dotamus , in hunc moduniy

quod ejufdem CapeUani<s coUationem No-
bis y nojiris fuccejforibus Dominis de

Breda perpetuo refervamus. Infuper ille,

cui continget de prafata Capellania provi-

deri
, fit fub iulela Decani ö* Capituli

Ecclefite B. Maria in Breda; Verunta-

men ttncbitur Nobis ö* fiiccefforibui nofiris

fingulis diebus MiJJam cehbrare in Caflro

Koftro de Breda
, feu in Capella nofira

Cboro Capituli contigua, yifjignamus au-

tem ad dotem decimas nofiras de Spran-

kje prope Befoyen , eafdem per prafentes

amortizantes y ac eifdem exfeliucando re-

mmttantes in perpetuum. jiSlum anno

MCCCLXXXVIII. Maii die vi.

Jan Heer van de Leek en Breda , al-

len en een ygelyk, heyl en zaligheid.

Willende den Goddelyken dienlt ver-

meerderen , zoo hebben wy een Kapel-

lanye of Prove uytonze eyge goederen
van nieuws opgerecht

,
gelticht en be-

giftigt op deze wyze , dat wy aan ons
en onze nakomelingen Heeren van
Breda ten eeuwigen dagen behouden
de begeving dier Kapellanye. Daeren-
boven zal de gene die met de gemel-
de Kapellanye zal begiftigt wezen,flaan
onder de befcherming van den Deken
en het Kapittel der Lieve Vrouwe Kerk
van Breda. Nochtans zal hy gehou-
den wezen voor ons en onze nakome-
hngen dagelyks een MilTe te doen in

onzen Burgt van Breda, of in onze
Kapel naaft het Koor van 't Kapittel.

Voor de inkomften van welke Capel-

lanye wy bewyzen onze Thiehden van
Spranghe naaby Befoyen , dezelve

door dezen tegenwoordigen in een doo-
de handt flellende , en daar van voor
altyd afftaande. Gegeven in 't jaar

i38B.den fefdehdagvan Bloeymaandt.

N". 52.

Verdrag tuffchen die van Breda en Terheyden.

Wy Scepenen , Gezwoerne ende ghemeyn Stad van Breda op die een zyde,

Wy Jan van Oeflerhoudt, Claes Buyfe, Jan Gysbrechts zone, Jan Gheerft,

Jan Ryck Alfleen Peters foen, LaureysWynricx fone, Schepenen in de Vier-

fchare van Hertel, Ende Jan van den Moer, Herman Peters zone, Herman
Seben foen , Ghery t Coelmans , Eiias Jans fone , Boudyn Gruten , Willem Jans
foen, Claes van Tuyl, Peter Scaerts foen , Florens van Ryfwyck,Henrick van
den Brugge, Peter Damaes foen, Herman Andries fone, Tyelman Gerouts,

Peter Domaes foen , Nys Hugen zoen , Claes Block
, Jan Claes Elen zoens

zone. Jan Henricx foen, Peter Coelman, Berthout Berwoucs zoen, Ba-
zelys Michiel die Man, Claes Wouters foen, Jacop Thier, Aernd Wou, Ghe-
ryt Voet , Jan Boet , Peeter Hugen zoen , Diedric Veenlant , Ghebuerman ter

felver Vierfcaren van Hertel op d'ander fyde , Doen cond allen Luden , Dat
wy om kenliken orbair ende groter nootfaken wil , eic met andren verdragen

ende geaccordeert zyn, by Rade en Confent ons lieven Heren, Heren Hen-
Nnn riek
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riek van der Lecke Here van Heefw'yck , als Momboer onfer liever JoufFroü-

wen van der Lecke ende van Breda, op zulcke pointen, voirwairden euae ge-

loften, als hier na geicreven ftaen. Dat es te wetene, dat wy Scepencn en
Gezwoerne ende die gemeyn Sca It van Breda kennen ende aenzien door God
ende doer mededoeghen van rechter Kerftenheyt wegen , Al eefl dat die goe-

de ende die gefeten fyn te .Hertel, te Schynmaer, Terheyden en op Wagen-
berch, akoes als mede Prochiaens van rechtswegen verfocht hebben die Moe-
derkercke te Breda , mee haire fepulturen , met kinderen te kerilenen , met
bruyden ende met anderen folempniteyten vanden heyügen Sacramente te ver-

crigen , Dair hem dagelycs mits verheyt des weges ende grooten noet van Wa-
teren , fwair periculen en herden laft is wedervaren. Soe ifl dac wy hem ge-

confenteerc hebben van gratiën onthengtfoe verre als onfer Stadt aenroert.datzy

binnen haerre Vierfcharen een Cappelle funderen mogen ende doen wyen , mo-
gelyk gedoteert van zekeren renten tot eens Priefters behoefF, die hem daer

"ÏÏyt diene van Doopfele van fepulturen en anderen folempniteyten ende toebe-

hoerten den heiligen Sacramente. Dairom hebben wyScepenen endeGebuer-
manne van der Vierfchare van Hertel voirfz. gelooft ende gewillecoort voir

ons ende voir onfe naecomelingen op ons ende op al onfe goeden, diewy heb-
ben of vercrigen mogen, der Stadt van Breda en haren nacomelinghe, want
onfe Cappelle altoesbliven moeteen Appendysder Moederkerken van Breda , ofc

foe geviele , dat God verhoeden moet , dat op gewiede van der Capellen enech
ongevalle van dootflage, van quetfure of ander violencien gefchieden , dair de
Biflchop van Ludiek of Prelate toe feggen of broeken aff eyffchen mochte

,

•met fwairniffe van geboden , dat dair af die Moederkerc tot Breda ende die

dair onder horen , nemmermeer laft noch commer liden en fullen , merwy fullen-

fe dair afFfcadeloes houden en vryen, des fullen wy fulke brieven vv'ervenvan
den Prelaten dat zy des verzekert zullen bliven. Voort kennen wy Scepen en-
de Gebuermanne in der Vierfcharen van Hertel gefeten ons Mven ende onfe
nacomelinghen tote ewigen dagen verbonden te fine in der uytreikinge van
der Stadt Achife van Breda, ende van die te ghelden ende te betalen als wy
ende onfe Voorvordere te hier toe gedaen hebben, fonder enech wederfeggen.
Voort en fal men binnen onfer Vierfchare van Hartal nimmermeer opflach
hantieren , noch houden van gheenrehande Comans goede , dat van dair voirc

vertliiert ofte gevoert fal worden. Voort fullen wy ende onfe nacomelinghe
binnen onfer Vierfcare van Hartel fittende altoes der Stadt van Breda te baten
comen als wy des verfocht worden, ter gherechter lantwere, ende in anderen
Heervaerden , in Scoten , in anderen lafte , als wy tot noch toe gedaen heb-
ben. Defgelycx fullen wy ende onfe nacomelinghen altoes verbonden bliven
ten inhalens , beide wy en onfe have als haercomen is. Voort fullen wy ende
onfe nacomelinge, die binnen der Vierfcare van Hartel gefeten zyn, altoes

den wech tuflchen Hartel ende Amelberge cuftberlyk maken ende houden,
foe dat men dair gevuegehc varen ende keren mach; Behoudelic dien, dac
die hoge brug dair die vaert doergaet gehouden fal wordden van den ghenen

,

die fe noch toe gehouden hebben. Voort es vorwairde , dat wy Scepcnen,
Gezwoerne ende gemeyn Poorte van Breda, defe goede lude die in der Vier-
fchaer van Hertel wonachtich fyn altoes houden fullen in der Proteftie endebe-
fchermte als zy tot hier geweeft hebben: Behoudelic dien, dat van defer tyt

voert nummermeer man, die dair gefeten is ontfangen fal worden in Poorter-

fchapen tot Breda , mer die nu Porcers fyn , die mogent bliven haer leefdagc

lanclv, ende die dair nae Poorter fyn fal, die moet binnen der Stad vriheyt

woenen. Op dat defe voirfz. Vpirwaerden ende geloeften aen elcker fyden
tot ewigen dagen vaft ende onverbrekelyck gehouden moghen werden, foe

hebben wy Scepen, Gezwoerne ende gemeyn Stadt van Breda defen brieff

in kenniflen der wairheit open befegelt met onfer Stad zegel. Ende wy Sce«
pen der Vierfcharen van Hertel hebben onfe propre zegle dair aen gehangen

,

lbo voer ons felven , foe voer die gemeyn Gebuermanne der Vierfchare van
Hertel toebehorende , Want een openbair wilkoer met vonniffe dair op geftaedt

waerdt, dair die gemeyn Gebuere van Hertel in verwilcoerden ende geloofden
op hem ende op hair goet, dat fy vaft ende geftade houden fouden foe wes
die Schepen van Hertel in de voirfz. ftucken voertfettcn ende begrepen. En-

de
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de dairom hebben wy Scepen en Gezwoerne ende gemeyn Stade van Breda op
die een fyde, ende wy Scepen ende gemeyn Ghebuermanne van Hertel op
d'ander zyde, gebeden ende verfochtonfen lieven Here, Haren Henricken van
der Lecke Hr. van Hüefwyck als Momboir JoufFrouw Johannen Vrouwe van der
Lecke ende van Breda onfer liever Jouffrou , dat hi ter confirmatien van allen

pointen voorfz. om der meerder zekerheyt finen fegel aen defen brieve willen

doen hangen , Ende ons aen beyden fyden daer toe dwingen met onfen live en-

de met onfen goede, dat alle vorwairden ende geloften voorfz. vafl ende ge-

flade gehouden werden. En wy Henrick van der Lecke Heer van Haes-
wyck als Momboir onfer liever Nichten Voirfz. , hebben overmids bede ende
verzoeck der partyen voirgenoemt onfe confent gegeven tot allen den pointen

ende voirwairden voirfz. ende confirmeren met onfen fegele hier aen gehangen.
En geloven die parthyen voirfz. in dien te hebben met horen live ende met ha-

ren goede , dat zy alle faken voirfz. vafl ende onverbrekelyk houden zullen :

Behoudelyck onfer liever Nichten voirfz. hare Heerlicheyt in allen flucken
voergeroert. En hebben overmids verzoec der partyen voorfz., en om der

meerder kennifle wille gebeden, Eerbairen ende Wyfen onfs liever Nichten
Manne uyt den Huyfe van Breda , te weten Willem van Dalem Heer van Don-
ga, Gielys van den Campe, Boudyn van Tychelt , dat zy defen briefFmeC
ons befegelen willen. En wy Willem , Gielys , Boudyn voerfz. , uyt verzoeck
der parthyen voorgenoemt , overmids begharte ons liefs Heeren voerfz. , heb-
ben onfe fegele bi den finen als Manne onfer liever Jouffrouwen voirfz. aen
defen brieve gehangen. Dit was gedaen in 't jaer ons Heren Dufent vierhon-

dert , Elf dagen in Novembri.

N°. 53.

Stichtbrief van een Outaer in de Parochie-kerk te Oojïerhout.

Venerabili Viro Domino jirchidiacono

Campanite in Eccle/ta Leodienfi^ Henri-

cus de Lecka Miles , lutor Domicellte

yomna Dominee temporalis Dominiorum
de Lecka , Breda £5? Oojïerhout. Dudum
recolenda memorie Wilhelmus Dominus
temporalis de Oojïerhout , confanguineus

nojter^ in Ecdefia Parochiali de Oojïer-

hout in honore B. Maria £5? S. S. trium

Magorum unum altare dotavit, ö* ante-

quam hujufmodi Altaris dotatio conjirma-

retur , idem confanguineus nojler ex hac
luce ejl Jubtratlus , diSlaque Domicella

Neptis nojlra in Dominio de Oojïerhout

fuccejjit. Volentes igiiur diBi confangui-

tiei nojlri ordinationem pie inchoatam ad
tffeRum deducere Datum apud
Cajlrum de Breda, M. CCCC. II. Ju-
mi die xxn.

Aan denEerwaerden Man, den Heer
Aertsdiaken van Kempenlandt in de
Kerk van Luyck, Hendrik van de Leek,
Ridder, Momboir van Jonkvrouwe Jo-
hanna Vrouwe der Heerlykheden van
de Leek , Breda en Ooflerhout. Over-
lange heeft Willem Heer van Oofter-

hout, onze Neef, zaliger gedagtenis,

in de Parochie Kerk van Ooflerhout,

ter eefen der H. Maagd Maria en van
de H. Drie Koningen, een Outaer ge-
flicht, en voor aleer de gifte van zoo-

danigen Outaer bevefligt wierdt , is de
gemelde onze Neef uyt dit leven ge-

fcheyden, en de voornoemde Jonk-
vrouw onze Nicht is hem in de Heer-
jykheid van Oofterhout opgevolgt. Wy
dan willende de inftelling van onzen
gemelden Neef, zoo Godvruchtig be-
gonnen , ter uytvoer brengen enz. . .

. . . Gegeven in den Burgt van Bre-

da in 't jaar 1402. den 22. van Zo-
merraaandc.

Nnu 2 No. 54.
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N°. 54.

Inkomil van Engelbrecbt Graaf van Naffau , en Johanna van de

Leek , als Heer en Vrouwe van Breda.

Engelbrecht Jongreve to Naflau Here ter Lecke ende to Breda, en Johan
Vrouwe van der Lecke ende van Breda fyn wittige wyf, doen cond allen Ui-

den, Want van ouden tiden foe hercomen is, dat onfe Voervadere die He-
ren tot Breda fyn geweeft, alle wege gratie ende genade gedaen hebben toe

haere incoemft. Soo eell, dat wy onfer Voervaderen waeldaden ende fali-

gen wegen gherne natreden fouden , foo wy beft eenden ; wair by dat wy to-

te onfer incoemft voir ons en voir onfen nacomelingen Heren tot Breda fulke

gracie gedaen hebben ende in privilegiën gegeven der Scad ende den
gehelen Lande van Breda, ende haren nacomelingen in euigen liden te hou-
den ende te gebruken fuicke ponten als hier nae befcreve ftaen. Eerft, oft"

eenen JVIan een ongeval gefchiede, daer hi fyn iyff aen verboerde, dat hidan
van den alingen goede , dat hi met den Wive befat , niet meer dan die een
helft verhoren en fal, behoudelyck den Wive haerre wederhelft, mer men fal

uut den geheelen goede alle wittige kenlyke fchult betalen ; desgelycx fait fyn

van den Wive, oft hair fo geviele, mer wairt dat fuicke fayt een ongeheilic-

ten Perfoen overviele , het ware Man ofte Wyf, die fal verhoren allet goedt
dat hem toebehoirt. Voort hebben wy der Stadr en den gehelen Lande voorfz.

in rechter gracien gegeven, dat die broeke van enen onwetende Vrede fon-

der dootÜach fal ftaen op t'feftich pont ouder zwerter tornoyfen . dair afF fal

die onwetenfchap ftaen in deler manieren. Ofte een Vrede ftonde tuffchen

partyen, ende een Perfoen die dair in ruerde twiftich worde op enen anderen,

die oec in dien felven Vrede rueren mochte , mer defe twifter hadde foe uut-

lendich geweeft, dat hi van den Vrede niet en wifte, ofte hi wair binnen
Landes geweeft, mer hem en ware niet'condich, dat die ghene dair hiopge-
twift hadde , foe verre binnen maefcappén ware der eenre partyen, dat hi in

den Vrede rueren mochte, dat feu heiten een onnofel ofc een onwetende Vre-
de. Ende woude die Heer oft fyn Rechter op dien twifter proeven , dat hem
die Vrede oft die Maeffchap kenlyc geweeft hadde, des mach hem die twifter

aftnemen met finen eede, ende met hem twee wittige onberufte Manne, die

des gheen partye en dragen, dair en fal forpel noch argelift in gefocht worden
aen geenre zide, mer valt dair een doetilach van dien twifte, dat fal ftaen tot

finen rechte. Item gheven M^y onfer Stad en Lande voirfz. dat die broeke van
enen bekenden fteke fal ftaen op tzeftich pont ouder zwerte. Op dat der Stad
ende den geheelen Lande van Breda voirfz. defe gratiën en privilegiën voirfz.

wael ende onverbrekelyck gehouden woirden in allen toecomenden tiden, foe

hebben wy hen defe openen brief daer af gegeven met onfen fegelen befeghelt.

Dit was gedaen in 't jair ons Heeren Duyfent vierhondert ende vyer op Sen-
te Bertolomeeus dach.

I

N°. SS-
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N". 55.

Engelbrecht Graaf van Najjau geeft aan die v^an Bre-da ^ dat ner-

gens opllach van goede zyn mag in 't geheele Landt,
dan binnen de Stadt Breda en derzelver Vryheid.

Engelbrecht Jongreve te Naflbu , Heere ter Lecke ende te Breda , ende Jo-
hanne Vrouwe van der Lecke ende van Breda fyn wittige Wyf , doen condt

allen luden , dat wy verclaert hebben ende in previlegien gegeven voir ons ende
v^oir onfe nacomelingen lieren tho Breda , Onfer Stadt van Breda en haren na-

comelinghen, om getrouwen dienfl; , dien fi ons gedaen hebben, want fi 't hoet

van den gehelen Lande fyn , Dat nergens opflach van goede fyn en fal in den
geheelen Lande, dan binnen der Stadt Vryheit van Breda gel3'c alflvan ouder

couftume haircomen is, dair wy onfe voirfz. Stad in gelooft hebben en gelo-

ven te houden ende te ftarken tote allen tyden. In kenneffe van defer gratiën

en ghiften hebben wy onfe fegelen aan defen brieff daen hangen. In den jair

ons^Heren Dufent Vierhondert en vier, op Sente Bertelmeeus dach.

No. 56.

Kwytbrief waar by Engelbrecht Graaf van Naffau , van
die van Breda bekent ontfangen te hebben

Twee duyzent Rhynsgulden.

Wy Engelbrecht Joncgreve te Naffouwe Heer ter Lecke en tho Breda, doen

condt allen luden, dat ons onfen lieve getrouwen Borghexmeyfiers, Sceppenen

ende ganffegemeynheit onfer Staet van Breeda, wael be'taelt hebben twee du-

fent goede fwair Reynfche gulden tot onfer Incoemfle en onfer liever ghefelly-

nehilix wegen, Ende fcelden fe alle voirfz. hier aff quyt, ledich endeloes,over-

mids defen brieve ende quitancie fonder ierhande arghclifl. Ende hebben dyfs

to thuyge in orcoende der waerheit onfe fegel aen defen felve brief gehangen.

Gegeven in 't jair ons Heeren Dufent vierhondert ende vive, opten xxi. dach

in Novemb. na coilunie des hoefs van Ludyck.

N°. 57.

Raming en Middeling gedaen by de goede Steden van Brabant

^

tuflchen de Stadt Breda ^ en de Dorpen van Alphen , Gil-

ze Qïi Baerle , wegens het Brouwen , Weven enz.

By den Hertoghe ende by fynen Raedt.

Dit is alfulcken raminge ende middelinge als de goede Steden van Brabant,

te weten Loven , Bruffele , Antwerpen , Thienen , Leeuwen , Nyvele , Dieft,

Herentals , Lyere, Vilvoirden , Sichenen, Aerfchot en Halen, verfamentlyk

in der Stadt Loven opten xxviij'=" dach van November in 't jaer ons Heren
duyfent iiij'= en xviij. gemaeckt hebben, geordineert ende by willecoren der

Gedeputeerden der Stadt van Breda, ende den dorpen van Alphen, Ghilfe en
Baerle die daer by en over waren

,
gefloten op alfulcken gefchilde, als de voor-

genoemde Stadt ende die dorpen voorgenoemt onderhnge hadden van haerder

Brouweryen , Weveryen , Schoenmaeckerye ende oock van heure Weeck-
merckt. In den yerften, op't punÊl van der Brouweryen is geraemt ende geflo-

ten , dat de voorgenoemde Dorpen elck befunder Brouwen fullen mogen in ha-

ren Dorpe alrehande Bier tot heur felfs drinken fonder enigen acchyfe daer af

te derven geven der Stadt van Breda, foo wes Bier dat fy alfoo brouwen om
Nnn 3 dat
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dat int gros te vercoopen oft te tappen , daer fullen fy afF geven half accyfc
ende daer mede fullen fy geftaen. Item op dat punft van der Weveryen is

geordineert, dat foo wie laicen oft flucken op de voorfz. Dorpen maken
, het

fy tot haer felfs dragen , oft om voort te vercoopen , daerafF fullen fy o-'even

van der ellen een lichten Engelfchen Brabants, fonder daer boven vorder ge-
lafl te fyn. Item op dat pun6l van Schoen te maken is desgelycx gefloten, dat
die voorgenoÈmde Dorpen ende Ingezetenen daer aff Schoen fullen mogen ma-
ken tot heurs felfs flyten ende oock om te vercoopen fonder yet daer aff te ge-
ven en fonder afffpraeck der Stadt Breda , foo wat Schoen oft Leder dat fy

brengen fullen willen tot Breda ter merft om aldaer te vercoopen , die fal de
Stadt van Breda voorgenoemt mogen doen koren, gelyk den Leder ende Schoe-
nen aldaer gemaeft ende gekoert worden. Endeworden die voorfz. Schoenen
oft Ledere cusbaer bevonden, foo fullen dan die mogen vercoopen gelyk den
Ingefetenen der Stadt voorgenoemt, worden fy oock oncusbaer gevonden, dat

fy nae der Stadt Coor aldaer gecoort fullen worden. Item als op 't poyntvan
der Weeckmerft foo is overdragen en gefloten, dat de voorgenoemde Dorpen
haer goeden in den penin. weerden fullen moogen tot alle merften ende plaet-

fen, daert hen genuecht , voeren, fonder daer af van de Stadt van Breda off

ymant anders gecalengieert te fyne. Ende want om des gefchils wille voorfz.

eenige van de onderfaten der voorfz. Dorpen gearrefteert fyn geweeft binnen

der Stadt van Breda, mits dat fy niet en hebben willen gheven van de voor-

genoemde punften die hen die Stadt van Breda heyffchende was, ende daer aff

in gebreke ende tachter fynde van drie jaeren , Soo ill dat de voorfz. Steden

geordineert hebben , dat die gearrefteerde ontflaen fullen fyn ende quy t van den
voorfz. achterflel van drie jaeren, ende van allen calengierendiemen hendaer-

om doen mochte,behoudelyk dyen dat fy haren coll betalen fullen, ende voort-

aen geven gelyk boven voorfz. is.

N^ 58.

Jan Graef van Naffaii geeft aan die van Breda het Voorrecht,
om hun eygen Bier te mogen Brouwen , fonder daar

van eenig Gruytgelt te betalen.

Wy Johan Greve te Naffouw, tot Dietze ende tot Vyanden , Heere tot Bre-

da, Droffet van Brabant, doen contalle luden, Alfoe onfe lieve getruweende
zeer gemynde Porteren ende Ingefetenen gemeynlyck onfer Stad van Breda

,

ons op huden datum des briefs , als zy ons voir hueren rechten geboiren Heer
zeer blydelyck ontfanghen ende gehult hebben met eede en geloften van trou-

wen, gelyck dat behoirde , zeer oitmoedelick gebeden ende by onfen getru-

wen de Borgermeefl:eren , Scepenen ende Raide der felver onfer Stad hebben
doen bidden , dat wy ter eeren van onfer incompft ende blyder ontfangenif-

fen voorgenoemt hen genedichlick zouden willen ontlaften van alfulcken Gruyt-

gelde ende Affizen, als fy van hueren Drincbier hadden plegen te geven. Dair

toe wy feer willichlic ende met goeder herten geneychtzyn geweefl, bedenc-

kende de hertelycke mynne en de groete gunfte, die ^y '^^'^ goeder meynin-
gen ende volcomender gehoirfaemheyt tonswaert hebben ende dragen ende al-

toos gehadt ende gedragen hebben , alzoe ons dat wail kenlic is; Wair bywy
hen recht vruntlik ende met zeer goeder ende gunfleger hertten, op dat fy en-

de hunne nacomelingen hen te bat in onfe vorfz. Stad fullen mogen behelpen

ende geven , ende zoo vele te meer tonswaert verbonden ende gehouden fyn
,

gegeven ende verleent hebben de gracie ende vryicheyt hier naer befcreven.

ïe weten dat alle onfe Poirteren en Ingefetene van onfer Stadt en Vierfcharen

van Breda vorgenoemt nu fynde ende altoos hier naemaels wefende, altyt van
nu voordaen fullen mogen bruwen oft doen bruwen in huers felfs bruwgetou-

we huer Drincbier voir hen felven ende voir huer gebroodde huyfgefin , zon-

der ons oft onfen naercomelingen Heeren tot Breda ecnich Gruytgelt, ende on-

fe voorfz. Stad eenige AlTize daar aff te geven oft te betalen, op te manieren
ende
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ende condicien hier nae volgende. Te weten oft yement ware, die félve geen
bruwgecouw en iiadde, dac die geen en fal mogen hueren om gek noch om
geenrchunde got-cdoen, maer waii mogen ontleenen op dat hy can; Item dat
nyemeiit iya Üorgerbier en fal mogen ewech leenen, vercoopen, verraange-
len vüir geldt off ander ware, noch oick finen dienende oflF werckende geven
ia alliage van hxieren loone ende arbeyde. Item dat een yegelic fyn Borgebier
fal moeien bruwen op hem felven alleene, het en ware , dat yement zoearm
ware, dat hys niet wal gedoen conde, ende alfulcken armen perfoen fal dac
yerll onien Droilèt ende Burgemeeileren van Breda te kennen geven, ende al-

zoe verre als hem dan die felve onfen Droflet ende Burgemeefleren van onfen
wegen confenteren hem ander te bruwen ofte te doen bruwen, zo fall hj-t

mogen doen , maer anders niet. Ende zoe wie de contrarie van eenich van
de voirlz. pointen dede, en al zo dicke als hy dair in bevonden fal worden,
die fal van dien volcomen Gruytgeldt en Aflize moeten geven

, gelyck off wy
geene vryicheyt dair af gegeven en hadden , ende dair toe verbeiu-en drie ou-
de Schilde , den eenen tot onfer heerlichey t behoef van Breda , den anderen
tot onfs voirfz. Stad behoef, ende den derden ouden Schilt tot behoef vanden
genen diet voert fal brengen. Voort hebben wy hier in claerlyc onderfchey-
den en befproken , fo wie anders waer dan bynnen onfs vorfz. Stad van Bre-
da Poirter ware, oft eenige andere vryheyt hadde oft aenname nu oft in toe-

comenden tyden, dat wy dien de voorghen. vryicheyt niet gegeven en heb-
ben noch en geven , ende dat hy dycr in geenre manieren genieten noch ge-
bruycken en fal , maer fal alle fyn leefdage voir hem felven ende fyn huyfge-
fyn tvorfz. Gruytgek ende Affize geven ende betalen, gelyc oft defe onfe tie-

genwoordige ghifce ende verleeninge niet gefchiet en ware , het en zy dat wy
oft onfe nacomclingen Heeren te Breda by funderlinge gratiën hen des gonnen
ende verleenen willen. Ende oft by gevalle eenige die anderffms Porteren wa-
ren oft andere vryicheyt hadden , een wyle tyts bleven fitten zonder Gruytgelt

of Affize te geven , foe en fal hen nochtan dat geen recht noch poffeffie ma-
ken nogh geven , maar al fo geringe als ment can bevynden , zullen zy van dan
voerdaen ende oick van allen den vorleden tyde, diewyle fy andere vryicheyt

gehadt ende geen Gruytgelt noch Affize gegeven en hebben , volcomen Gruyt-
gelt ende Affyze moeten geven ende betalen van allen denBierc, dat zy dair

en bynnen hadden doen bruwen ende gefleten, zonder eenich verdrach. En-
de want wy willen , dat onfs voorgenoemde Porteren ende Ingefetenen onfs

voorfz. Stad en Vierfcharen van Breda defe onfe ghifte en verleeninge boven
gefcreven vaft, ftede en onverbrekelic gehouden fal worden tot eewegen da-

gen op te manieren ende condicien voir verclaert, by ons, onfen Erven en
naecomelingen Heeren tot Breda, dwelcke wy hen alfo in goeden trouwen ge-

looft ende toegefeeght hebben, geloven ende toefeggen met defen onfen brie-

ve , Soe hebben wy voir ons ende onfe voorfz. Erven ende nacomelingen on-

fen fegel hier aen doen hangen, ende voirt begert ende verfochtde Burgemeef-

teren , Schepenen ende Raide onfer Stad van Breda vorfz. , dat zy om der

meerder fekerheyt wille defe onfe tiegenwoordige ghifte ende verleeninge, met-

ten condicien en vorwaerden bovengefcreven ende alle punten dair inne be-

grepen, met endegelyc ons in den name van onfe voirfz. Stad, ende alfo ver-

re alft derfelver onfer Stad in eeniger manieren aengaen mach , bewillegen wil-

len ende geloven te houden , zonder emmermeer daar tiegen te doen ofte te

doen doene in eeniger manieren , dwelck zy alfoo gerne met onfer begerten

ende verfuecke gedaen hebben ; Behoudelic dat midts defen onfe vorfz. Stad

Breda in hur rechten ende previlegien gheenfins vercort en fal zyn , maer de-

felve heure rechten en previlegien in allen anderen faken ende punten ganffe-

lic ende volcomelic gebruycken na inhout van hunne Previlegien , Keurboec-

ken ende Brieven , die zy dair af heeft ende huer by onfen Ouderen Heeren
te Breda vortyts gegeven, gemaeft ende verleent zyn, gelyc oft defe onfe

ghifte ende verleeninghe niet gedaen noch gefchiet en ware, fonder eenich ar-

gelift. Ende wy Burgemeefteren , Schepenen ende Raide der Stad van Breda
voorfz. bekennen openbaerlyck, dat wy ter begeerten ons hefs ghenedichs

Jonckeren , Jonckeren Johans Greven te Naffouw , tot Dyetze ende tot Vyan-
den,Heer tot Breda, Droffet van Brabant voorgenoemt in den name van zyn-

der
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der voorgenoemder Stad van Breda, ende alfoe verre alfl derfelver zynre Stad

aangaan mach, fine ghifte ende verleeninge bovengefcreven met allen den on-

derfcheyde punten , condicien ende in der manieren boven verclaert
,
geerne

bewillicht ende belieft hebben. Gelovende in goeden trouwen voir ons ende
alle onfe nacomelingen in den name van derfelver Stad, die altyt van weerden
ende in huerder volcoraender macht alzoe te houden , ende dair tiegen nem-
mermeer te doene oft laten gefchien by ons felven ofF yemen anders van on-

fer oft van der voorfz. Stad wegen in geenre manieren. Ende hebben dairom

derfelver Stad groeten zegel ten faeckenby den zegel ons liefs genedichs Jonc-

keren vorgenoemt doen hangen aendefen brief, in kenniffen ende oircondfcha-

pen aller der faken bovengefcreven. Gegeven opten leflen dach in Julio int

jair ons Heeren , Duyfent vierhondert feffe ende veertich.

N°. ^g.

Bekrachtiging van 't gemelde Voorrecht by 31aximiHaen en Ma-
rie j Hertog en Hertoginne van Brabant.

Maximiliaen ende Marie , by der gratiën Gods , Hertoge ende Hertoginne van
Oftryck, van Bourgoignen, van Lothryck , van Brabant, van Lymborch , van
Luxemborch en van Gelre, Greve ende Grevinne van Vlaenderen , van Ar-

tois , van Bourgoignen , Palatyn ende Palatine van Henegomve , van Hollant

van Zeelant, van Namen ende van Zuytphen, Merckgreve ende Merckgrevin-

ne des Heylichs Rycx, Heere ende Vrouwe van Vrieflant, van Salins ende
van Mechelen. Allen den genen dien defen briefF feilen fien ende hoeren le-

fen, Saluit: Want onfen geminde die Borgemeefleren , Schepenen ende Raide
der Stadt van Breda , in den naeme ende van wegen der felver Stadt ons heb-

ben doen thoonen eenen openden gefegelden brieff , inhoudende alderhande

diverfe poin£len van gratie ende vryheden , hen by wylen onfen lieven Neve,
ende getrouwe Jonckere Johan Greve te Naflauw, tot Dietze ende tot Vyan-
den, Heere tot Breda , Droflaert van Brabant, by maniere van Privelegien en-

de ter eeren van fyne incompfle ende by der ontfanckenifle in defelve fyneStadt ge-

geven ende verleent ; den welcken vvy hebben doen overfien ende vifiteren

by onfen lieven getrouwen Cancelier ende Raetsluyden van Brabant, en dieft

die teneur van woorde te woorde hier naer volght , ende is aldus:

Wy Johan Greve te NafTouw, tot Dietze ende tot Vyanden, Heere tot

Breda, DrolTet van Brabant, doen cond alle luden , Alfoe onfe lieve ge-

truwe enz. enz.

Ons ootmoedelyck biddende, de voorfz. Burgemeefteren , Schepenen en Raa-
de van der Stadt van Breda , dat wyhen den voirfz. briefF met allen depoinc-
ten

,
gratiën en vryheden daer inne begrepen , in meerdere beftendicheyt wou-

den confirmeren , ratificeren ende approberen. Soo doen wy te weten , daC

wy tot heuren bede geneyght , die ons redelyck dunckt, ende op dat fy te

meer tonswaerts gehouden ende verbonden fyn ons in dienfle te comen , Heb-
ben den Voorfz. briefF met allen den poinden ende gratiën hen dair inne gege-

ven ende beweert , van fonderlinge gratiën voor ons , onfen Erven ende na-

comelingen, Hertogen ende Hertoginnen van Brabant geconfirmeert
,
gerati-

ficeert ende geapprobeert , confirmeren , ratificeren ende approberen mits de-

fen onfen brieve, willende dat die den voorfz. Stadt van Breda van maghten
ende van weerden gehouden worden ten euwigen dagen , fonder breken. Ont-
bieden daerom en beveelen feer eerenftelyk onfen Droffaet van Brabant ,

Schouteth van Antwerpen ende Merckgrave ons Lants van Ryen, ende alle

anderen onfen en der Smaelre Heeren Ambaghten Officieren , Richteren ende
Dienaren ons voorfz. Lants van Brabant ende allen anderen die dat aengaen
magh , dat fy den voorfchreven van der Stadt van Breda der voorfz. giften

ende previlegien ende defe onfe confirmatien , ratificatien ende approbatien

,

daer
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daer aene gevolght , ruflelyck ende vredelyck voortaen doen ende laten gebruyc-

ken, fonder iet daer tegen te doene, otte laten gefchieden in eeiiiger manie-

ren ; Want wyt alfoo gedaen willen hebben. Behoudelyck uns in allen ande-

ren faeckenonierHeerlykheyt ende Regts, ende eenenygelyck anderen desfyns.

Ende des toirconden foo hebben wy den fegel van ons JMarle Hertogin neh
voorfz. , denvvelckcn men gebruycLt in onfen voorfz. Lande van Brabant, hier

aen doen hangen. Gegeven in onfe Stadt van Loven op den fevcnden dagh
van Decembris int jaar ons Heeren Duyfent Vierhondert Teven en feventich.

{Op de Plycke ftont ) By mynen Heer den Hertoghe ende myne Vrouwe de.

Hertoghinne, ter relatie van den Rade. ( »k ivas onderteeckent) Pethielt.
{Ende was gefcbreven op franchynen^ onder uytbangende eeiim Segcl in roode 'wajjïhe

men dobbelen fi:
erte vanfranchyne.)

N°. 60.

Brief, waar by de Hertog van Brabant den Heer van Breda vry
verklaert van alle Tollen , 200 te water als te lant.

Philips by der gratiën Gods Heftoge van Bourgondién, van Lothryk, vah
Brabant ende van Limburg, Greve van Vlaenderen, van Artois, van Bour-

gondién, Palatin van Henegoiiwe, van Hollandt , van Zeelandt ende van Na-
men , Marcgreve des Ileylighs Rycx, Heere van Vrieflant, van Zalins en-

de van Mechelen. Allen ende yegelycken onfen Tolnaeren in onfen Lande
van Brabant, beydete lande ende te water, ende oock den Tolnaeren alom
opten rivieren van den Schelden ende den Mazen, byde den ghenen die van
onfen weghen a'daer geflelt ende anderen aldair geftelt van weghen der gheen-
re die eenige Tollen by 0£i:roye van ons oft onfen vorderen Hertoghen van
Brabant dair af hebben , Saluit. Want wy verftaen hebben van onfen lieven

Neve getrouwe Raide ende Droffate van Brabant, Janne Greve te Nailouw
ende te Vianden, Heere tot Breda &c. Dat hy in meyningen is te doen brin-

gen ende veuren beyde te water ende te lande tot Breda alderhande fleenwerck
en andere ftoiFen dienende toteenigenToiren, metfelrien ende anderen werkert
die hy tegenwoerdelic begonnen heeft, ende in meyningen is te doen volma-
ken aen fynea Hot ende woeningen tot Breda metten toebehoirten , van den
welcken na oude rechten alle de Baenrodfen ons voirfz. Lants van Brabant , en-
de MarckgraeflFfchaps ons Lants van Ryen fchuldich fyn van allen Tollen vry
ende ongelafl te wefen. Soo eefl dat wy u allen ende elcken bifonder ontbie-

den ende bevelen, dat gyelc int zyne alle die voirfz. ftoffen van fteenwerck en-

de anders hoedanich die zyn , zoe verre die toebehoefen onfen voorfz. Neve
van Naflbuw, ende u by fynen brieven van certificatien onder fynen fegel

blyft, dat die toebehoeren hem en niemandt anders, ende dat die zyn omme
te bekeeren in zyns felfs en nyemants anders wercken, voirende by onfen en-
de anderen voirfz. Tollen laet varen vry ende los, fonder dair af eenigen Tol
te eylTchen off te nemen, off den Vrachtenen of Schipluden dair inne te belet-

ten in eeniger manieren. Ende des niet en laet, want dat van rechtswegen
behoirt , ende wy 't alfoe gedaen willen hebben. Gegeven in onfen Stad van
Bruffel, zeven dage in Februario int jaer ons Heeren duyfent vierhondert twee
ende tfeflich na coflume ons Hoeffs. {Onderftont) By mynen Heere den Hcrta-
ge , ter relatien van den Rade. {Ende was onderteekent ) Brugman.

O 09 N". 6i>
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N°. 61.

Blyde Inkomft: van Engelbrecht den II. , Graaf van Najfau , als

Heer van Breda.

Engelbrecht Greve tot Naflbuw en tot Vyanden , Heer tot Breda , doen
cond allen luden , want onfe lieve en getruwe Ingefetene ende Onderfaten ge-

meynlic onfer Stad, Dorpen en Lants van Breda voirgenoemt na doode wyleh
des Edelen en Wailgeborenen Johans Greven teNalïouw, tot Vyanden, tot

Dietze, Heeren tot Breda , ons liefFs Jonckeren ende Vaders, dien onfe Lie-

ve Heere God genedich fy , ons zeere willichlic en blydelic voir beuren rech-

ten geboren Heer ontfanghen ende gehult hebben. Soe doen wy te weten

,

dat om die felve onfe Ingefetene ende Onderfaten weder behoirlic te gelieven

ende te verblyden , Wy tot huer oetmoediger beden ende tot gemeynen or-

boir , nutfcap ende proiiffyt van hen allen ende van allen hueren nacomelingen,
Ingeietenên onfer Stad, Dorpen en Lands voirfz. , hem volcomelic confirmeert

ende geveflicht hebben , confirmeren en veflighen met defen onfen brieve , voir

ons ende allen onfs ng.comelingen Heeren ende Vrouwen van Breda, alle alful-

ke goede oude Rechten, Previlegien, Gewoenten en Hanteringen, als hen
voortyts by onfen Voirvorderen Heeren van Breda gegont en verleent fyn ge-

weeft, om die voirtaen te moigen houden ende hanteren, gelyc zyfe tot her

toe hebben gebruyckt. En dat wy hen oic dairenboven tot heuren ernftigen

Verfueke van nyeuws gegondt
,
gegeven en verleent hebben

,
gonnen

,
geveti

én verleenen met defen onfen brieve de punten hier naevolgende. Tc vi'etén

in den yerften , dat wy noch onfe Erven Heeren oft Vrouwen van Breda voir-

daen nyemande van onfe voorfz. Ingefetenen oft Onderfeten onfer voirge-

noemde Stad, Dorpen ende Landt van Breda niet en fullen bedwingen om
eenige maeghfoene te dorven geven tegen hueren wille. Item oft gebeurde dat

eenige jonge kynderen bynnen onfe voirfz. Stad oft Lande van Breda by bran-

de, water off anderffins onnofelic ftorven ende verfuymt wordden, dat orfs

noch onfe nacomelingen gheen brueken dair aff en fullen verfchynen. Endfe

alfoe w-ylen onfe heve Joncker en Vader bovengenoempt bynnen fynen tydeti

tot diverfene plaetfen in den voorfz onfen Lande van Breda, veel eyken heeft

doen fetten, daer de onderfeten vele hulpen en arbeyts toe hebben ghedaen,
Soe es onfe wille ende meyninghe , dat alle eeckelen die opte voirgenoemde
Eyken fullen waffen, gemeyn fullen bliven totter voirgenoemde Onderfeten
verckenen en heeften behoef, fonder datfe yemandt fal moigen rapen, afilaeii

oft fchudden, oft anderflins doen oft laten gebruycken. Ende want wy willen

ên uterlic begeren, dat alle de punten voirfcreven
,
gelyc zy hier boven ftaen

verclaert, van ons, onfen Erven en naecomelinghen Heeren oft Vrouwen
tot Breda der voirgenoemde onfs Stad, onfen Dorpen en Lande voorfz. eti

alle den Ingefetenen ende Onderfeten der felver en allen hueren nacomelin-

gen tot eeuwigen dagen vaft en onverbrekelic gehouden fullen worden , Soe
hebben wy in oirconden van dien onfen fegel aen defen brief doen hangen,
die gemaeft was opten xxvij. dach van Julio int jaer ons Heeren Dufent vier

hohdert viventzeventich.

N°. 63.
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N". Ö2.

£.ngelbrecht Graaf van Najfau beveftigt aan die van Breda alle

hunne voormaels verkrege Voorrechten.

Engelbrecht Greve te Naflbuw en tot Vyanden, Heer tot Breda , doen condt
alien luden, Want wy onfen geminden den Burgermeefteren , Scepenen, Poir-

teren , Ingefeten en Onderfeten onfs Stad, Vryheit ende "Vierfcharen van
Breda, en defgelycx onfen geminden den Ingefeten ons Lands van Breda
voirgenoemt generalic gelooft, geconfirmeert en belieft hebben alle alfulcke

goede oude Gewoenten , Rechten , Privilegiën ende Hantveften , als zy heb-

ben gebruyfl nae uytwyfen der brieve die wy hen dair aff hebben verleent;

Soe eefldatuj't funderlinger lieffden
,
gunflen en affe6lien die wy hebben ende

dragen tot onfer voorfz. Stadt, ende totten Borgermeefleren , Scepenen, Poir-

teren, Ingefeten en Onderfaten derfelver, gemer6t de goede willege gehoir-

faemheit, trouwe ende dienflen , die zy ons ende onfe Voorvorderen gedaen
ende bewefen hebben, ende in toecomenden tyden noch doen en bewyfen ful-

len moghen. Wy hen in 't fpeciael ende infonderheit voor ons ende onfe na-
comclinghen Heeren en Vrouwen van Breda geconfirmeert, bewillicht, gege-
ven ende gegont hebben, confirmeren , bewilligen, geven en gonnen met de-

fen brieve : Dat de voirgenoemde onfe Borgermeefleren , Scepenen , Poirte-

ren, Ingefetenen en Onderfeten voirdaen tot onfer voirfz. Stad behoef ten
eeuwigen daigen toe fullen hebben, houden en gebruyken alle derfelver Stad
Goeden, Renten, Opcommingen en ProfFyten van der "Laken Affizen, vander
Waghe , van den Kraen , van den Cautzy gelde , en van allen anderen ghel-

den ende onghelden der voorfz. onfer Stad toebehoorende , die fy by levenden
live wylen ons lieffs Jonckeren en Vaders, dien onfe lieve Heere God genedich
zy, hebben gehadt ende plegen te gebruyken, oock de Affizen van allen Wy-
nen en Bieren , die in de voirgenoemde onfe Stad , Vryheit ende Vierfchare

Van Breda ende oic in onfe Dorpe van der Heyden ten tappe vercocht ende
gelleten fullen worden Believende ende confirmerende oic mede onfer voorfz.

Stad ende onfen Borgermeefleren, Scepenen, Poirteren, Ingefetene en On'
derfeten der felver alluicken recht als zy tot defen daige toe ufeertengebruytl
hebben, als de Affizen tontfangen van allen den Biere, dat in onfen Dorpen
van der Haghe, van Etten, van Zonzeele, van Rysbergen , van Ghilze,van
Gynneken, van Alffen en van Baerle ten tappe gefleten fall wordden , ende
oic van allen den Biere, dat de Onderfeten van den felven onfen Dorpen ful-

len leggen in hueren huyfen , ende felve fullen drincken fonder vercopen,be-
houdelik dat de Ingefetene van den felven onfen Dorpen niet meer en fullen ge-

ven van den voirfz. Affizen onfer voirfz. Stad, danzy by tyden van wylen ons
liefs Jonckeren en Vaders voirgenoemt gewoonlic en hebben geweefl te beta-

len. Ende noch tot defen geven en gonnen wy onfer voirfz. Stad alle alfulc-

Jcen recht, als onfe Voirvorders Heeren van Breda gehadt mogen hebben, oft

ons nochhudendaiges mach toebehoiren in de Affizen en Goeden voirfcreven.

Believende , willende en confenterende dat defelve onfe Stad heur dair mede
behelpen fal moghen ende des gebruyken , Want wi boven de confirmatie van
hueren ouden gewoenten voirgenoemt huer dat gegont en gegeven hebben,
gonnen en geven met defen brieve. Gelovende in goeden trouwen voir ons,

onfe Erven ende nacomelinghen Heeren tot Breda de voirfz. onfe Stad in'tge-

bruyckvan dienaltyttonderhouden ende daer inne ende in allen anderen hueren

Goeden, Renten, Rechten, Privilegiën, Vryheyden, Hercomen en goeden Ge-
viroenten voorfz. te helpen befcermen nae onfen vermogen. Ende want wy willen

ende uterlic begeren, dat alle de punten voirfz, gelyc zy hier boven flaen ver-

claert, van ons, onfen Erven ende nacomelingen tot eeuwigen daghen vaft

ende onverbrekelic gehouden fullen wordden , foe hebben wy in orconden van
dien onfen fegel aen defen brief doen hanghen , die gemaeét was op ten xxvij.

dach van Julio int jaer ons Heeren Dufent vierhondert viventfeventich.

Ooo 2 N". 63.
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Maria van Loon Gravin van Najfau fticht het Kloofler van Vre-
denburg op de Hoeve van Wueflenberg te Bavel.

Univerfis ^ Jingulis prafentes Litteras

five frafens fublicum Infirumentum vifu-

ris jeu, audituris ^ Maria de Loen ^ re-

li£la quondam Illujlrii Joannis Comitis de

Na£'au , de Vyanden £5* de Dietze , Do-
mini de Breda , £5? Engelbertus Cemes de

Na[f(iu ö* de Vyanden , Dominui de Bre-

da , ejus filius , falutem in Domino cum
notitia veritatis. ISlotum facimus^ quod

nos de noftra , noflrorumque Parentum £5?

Primogenitorum falute cogitantes^ ac ter-

rena pro c^lejtibus feltci commercio commu-

tare , Monafteriumque perpetuum fanSta-

rum Virgmumfeu SanUïmonialium numero

XXV. de ordine ö" obfervaniia Regulari

S. Auguflini acjub claufura monaliica

,

ubi Divina Majejiatis laus è virgineis

organis ajjidue refonet^ animaque prtS'

di£li quondam Johannis Comitis de 'Najfau

ipfarum Religiofarum devotis erationibus

fervens mcmoria habeatur , erigere cupien-

tes in loco vulgariter nuncupato IVueflen-

berghe , infra manfum ab eodem locofimi-

liter diSlum, in pradtiio territoria Jitua-

turn , omnibus melioribus via , modo
,
ju-

re, caujA 13 formd ,
quibus melius ö*

ejjicacius potuirnus 13 debuimus, pojfumus

(3 debemus, dedimus, contulimus i3 ^ffi-

gnavimus , ac prejentium ferie damus
,

conferimus (3 ajjignamus perpetue (3 iy-

r.evocabiliter ad opus ere£tionis Monajierii

hujufmodi manfum pradiSlum , cum omni-

bus i3 jingulis fuis pertinentiis , ac eis mo-

do (3 forma ,
quibus quondam Johannes

filius naturalis de Lecka^ nominatus de

IVueJlenbergbc, ipfummanjum temporevi-

ta juce tenere ö" pofjidere folebat ^ fuban-
71U0 onere unius fextarii Jiliginis pauperi-

bus in Bavel juxta tcjlamentariam ordi-

Tiationem prafati Joannis de Lecka, in

die obitus feu anniverjarii fui fingulis an-

nis erogandi 13 dijlribuendi in panibas ex

tadem filigine coéis vel pifiis. Nee mti

fub aliis cenfibus ex oneribus (3 ipfo man-

fo ab antiquo exeuntibus , i3 qua prcedi-

£lus Johannes de Lecka ex Ulo annuatim

Jfflvere (3 portare confuevit. Sub tali

conditione pramifjis innixa
, fofiquampra-

dillie Rehgiofa infra Dominium pradifii

iotius Territorti de Breda , cujus membra
inter alias partes dcputantur Dominia de

Steenbergen (3 de Oojierbout , in bonis

feu redditibus hareditariis fummam jeu

iialo-

Allen en een ygelyk die deze tegen-

woordige Letteren , of dit openbaer
Schrift zullen zien of hooren , Maria
van Loon naagelate Weduwe van wy-
len den Doorluchtigen Jan Graaf van
Naflau , Vianden , en Dietz , Heer van
Breda , en Engelbrecht Graaf van Naf-
fau en Vianden , Heer van Breda def-

zelfs zoon , heyl in den Heere met
kenniOe der waerheid. Wy maken
kennelyk , dat wy bezorgt zynde voor
onze zaligheid als mede voor die van
onze Ouders en Voorouders, en be-

geerende het aardfche voor het He-
melfche , door eene geluckige ruiling,

te verwiilelen, en voor altoos een Kloof-

ter van heylige Maagden of Nonnen

,

ten getale van 25. van de reguliere Or-
den en Regel van den H. Augullinus,
en onder een bellooten Kloofler leven,

alwaer de lof derGoddelyke Majefleyr.

door maagdelyke flemmen geduurig
zoude weergalmen , en in de aandach-
tige gebeden dier Geeflelyken een ie-

verige gedachtenis gehouden werden
der ziele van wyien den voorgemelden
Jan Graaf van Naflau, op te rechten,
in de plaats gemeenlyk genaemt
Wueftenberg , beneden de Hoeve me-
de naa die plaats dus benoemt , en
gelegen in de voornoemde Landtftreek,

zoo hebben wy op alle de befte wegen,
wyze , recht en manier , als wy beft:

en krachtigft hebben vermocht en ge-

moeten, vermogen en moeten, gege-
ven, overgedragen en bewezen, ge-

lyk wy by dezen tegenwoordigen
geven, overdragen en bewyzen, on-
herroepelyk en ten eeuwigen dagen,
tot oprechting van zulk een Kloofter,

de voorgemelde Hoeve met alleen een
ygelyke toebehoorten van dien , en
op die vorm en wj^ze , als wylen Jan,
natuurlyke zoon van de Leek, toege-
naemt Wueftenberg, die Hoeve byzyn
leven gewoon was te houden en te be-

zitten , op den jaarlykfen laft van een
Sefter rogge aan de Armen te Eavel,
volgens den uyterften wil van den ge-

melden Jan van de Leek, op den ver-

jaardag van zyn affterven in brooden
uyt de zelfde rogge gebacken

,
jaarlyks

uyttekeereni en uyttedeelenj "Alsme-

de



VAN BREDA. IV. Boek. N". 63. Mt
valorem qmdringentorumfioremrum aureo-

rum Rhemnfium kavuerint Jeu acquific.

ri/ii, quam jtimmam hujujmodi tranfire

Kon poterunt , hoc eji plura bona feu

redditus vid donationis, feu emptionis^

aut alio modo acquirere feu appreben-

dere mfra limites Territorii hujujmodi

exijientia
, fed cum fumma ö* quantitate

hujufmodi contenta ejje tenehuntur. ^lod
quidem manjum cum juis. perünentm ante-

d'Mis nos Maria ComitiJJa £3" Engelbertus

Comes prafati pro nobis nojirisque heredi-

bus y Juccejforibus ad opus pradiölum re-

fignavimm , ac illi omnique juri quod in

Ulo habuimus vel babere potuimus renun-

ciavimus pureejfejïucando (s^ amortijando,

fub modis y moribus prafiarratis. Ro-
gantes Reverendum in Chrijio Patrem (3
Dominum nojirum D. Ludovicum de

Jiourbon^ Dei grat ia., Epifcopum Leo-
dienfem . quatenus omnia óf ftngula prx-
tnijfa fud auSloritate Epifcopali roborare

£5? confirmare dignetur. In quorum om-
nium ö* fingulorum Jidem ö" tejlimonium

pramijforum , has pnefentes Litteras five
hoc prajem publicum Injirumentmn per

Noiarium infra fcriptum exinde Jieri ö"

fubfcribi , nojlrijque ö* tejiium inferius no-

minaiorum figillis roborari jujjimus. Da-
tum 13 ailum in Oppido de Breda., Leo-
dien/ts diocejis ^inecclejia collegiata ibidem

,

fub anno a nativitate Domini Milkfimo
fuadïingentefimo Jeptuagefuno fexto, Jndi-

êiione nonA , die vero Martis, menfis Ju-
fiii vicefima quintd , hord decima vel circi-

ter ante meridiem , Pontijicatüs SanSliJJi-

mi in Chrijlo Patris ac Domini nojlri Do-
mini Sixti divind providentie Papa quar-

ti , anno quinto. Prafentibus ibidem ve-

tierabihhus Firis Domino £5? Magijiro Ra-
fone Fooght Prejbytero üecano pradi6}<e

Ecclefits, Ö* Gojuino de Roma Burgimagi-

Jiro dini opidi de Breda , tejiibus adpra-
mijfa vocatis fpedaliter ^ rogatis.

Et

de van andere chynfen en laften , op
die Hoeve van ouds gevefb , en welke
de voorfchreve Jan van de Leek uyE

de zelve jaarlyks gewoon was te dra-

gen en te betalen. Echter onder die

voorwaerde, dat het voorzeyde eerll

plaats zal hebben , na dat de gemelde
Geeftelyken binnen het Regcsgebiedc
van 't voorfchreve ganfche Landt van
Breda, tot het welke de Heerlykheden
van Steenbergen en Oofterhout on-
der anderen mede behooren, in goe-
deren en erffeiyke renten zullen bezit-,

ten of verkregen hebben de fomme of
de waarde van vierhondert goude
Rhynsgulde» , welke fomme zy niet

zullen mogen te boven gaan, dat is,

meer goederen of inkomften binnen de
palen van het gemelde Landt gevon-
den wordende, by wegen van gifte,.

of koop , of op andere wyze aan
zich trekken of zich toeëigenen ,

maar gehouden zyn zich met de
gemeldefomme te vergenoegen. Welke
voorfchreve Hoeve met alle zyne ge-
melde toebehoorten, wy Maria Gra-
vih , en Engelbrechc Graaf voorge^
noemt, voor ons, onze erfgenamen
en navolgers tot het voorgemelde werk
hebben a^eilaen , en daar van, als me-
de van alle het recht, 't gene wy daar

op gehadt hebben , of konden hebben,
gerenuntieert, met dezelve op de voor

-

verhaelde wyze te ontilaen, en ineen
doode handt te ftellen. Biddende den
Eerwaerdigen Vader in Kriflus, onzen
Heer Lodewyk van Bourbon , door
Gods genade Biflchop van Luyck , ten

eynde hy alle en een ygelyke der voor-
gemelde zaken met zyn BifTchoppelyk

gezag gelieve te beveftigen en te be-

kragtigen. In kenniffe enoircondevan
al 't gene voorfchreven ftaat , hebben
wy dezen tegenwoordigen brief, o£
dit tegenwoordig openbaer fchrifc by
den hier naa gemelden Notaris doen
opilellen en ondertekenen, en met on-

fe, en der naagenoemde getuygen ze-

gelen doen beveiligen. Gedaan en ge-

geven in de Stadt Breda, onder het Bis-

dom van Luyck, in de Collegiale Kerk
aldaer , in 't jaar naa de geboorte des

Heeren , Duyfend vierhondert en fes

en zeventig, de negende Indiftie, op
Dingsdag den vyf en twintigften van
Zomermaandt , te tien uyren of daar

omtrent voor den middag, in 't vyfde
jaar van het Pausfchap van onzen
Heer den Alderheyljgftcn Vader in

Cliriftus , Sixtus de IVf door de voor-

Ooo 3 zie-
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zienigheid Gods, Paus, in de tegen-'

woordigheid der eerwaerde Mannen!
de Heer en Mr. Rafo Vooght , Priefter,-

Deken der voornoemde Kerk , en Gof-
uin van Roma , Burgemeefler der ge-

melde Scadc Breda , als gecuygen cot

het voorgefchrevene infonderheid ver-

zocht en geroepen.

Èt ego Johannes Gruyter de Lovanio

Presbiter Leodienfis diocefts ,
publicd facrA

Jmperiali auSloritate ac Fenerabilii Cu-

ria Leodienfis Notariusjuratus
,
quia pre-

mijfis omnibus (^ fingulis, dunt modo Ö*

forma fient (J ageren!ur , predefignatis

una cum prenotatis teftibus perfonaliter in-

tcrfui^eaque omnia (^ fmgula fic fieri vi-

di Ö" audivi , idcirco boe frejens publicum

Jnfirumentum manu alterius ^ me aliunde

occupato , fideliter fcriptum exinde confeci

l^ in hanc publicam formant redegi
, ft •

gnoque ac nomine meis folitis Ö" conjuetis

Jignavit^ fubfcripfi , una cum appenfionefi-

gillorum lllufnum Perfonarum Donan-

tium nee non Tefiium prefcri[torum^ roga-

tus Cs? injlanter requifitus infidem ö" te-

fiimoniiim omnium 13 fingulorum fremif-

forum.

En ick Jan de Gruyter van Loven,
Priefler onder het Bisdom van Luyck,
door openbaar Keyzerlyk gezag, en
des Eervvaerden Hofs van Luyck ge-

zwore Notaris, nadien ick by al het

voorgemelde , zoo en in diervoegen als

het gefchiedt en verhandelt is, te ge-

lyk met de voornoemde getuygen , in

perfoon ben tegenwoordig geweeft,
en ick 't zelve alzoo heb zien en hoo-
ren gebeuren , zoo heb ick dit tegen-

woordig openbaer gefchrifc, ik zelve

elders bezig zynde, door een ander
getrouwel5'k gefchreven , daar van ge-

maakt, en in deze openbare vormge-
bragt , ook met mynen gewoonen
naam en zegel ondertekent en beze-
gelt, te gelyk daar aan hangende de ze-

gelen der Doorluchtige fchenkendePer-
Ibnen , en der voornoemde Getuygen

,

daer toe behoorlyk verzogt en geroe-
pen , in oirkonde aller dezer voorichre-

vene dingen.

N°. 64.

Ph'iUps Aertshertog van Oojfenryck , Hertog van Brabant , fielt

die van Breda, en Bergen buyten bedwang van alle

Heeren , Bancken en Rechtercn.

Philips by der gratien^Gods Eertshertoghe van Ooftenryck, Hertoghe van

Bourgoignen, van Lotheringen , van Brabant, van Stier, van Carnten, Van
Crain, van Limborch , van Luxemborch ende van Gelre , Grave van Vlaen-

deren , van Hapshurg , van Tirol , van Fcrnette , van Arthoys , van Bour-

goignen , Palatin van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Namen
ende van Zutphen , Merckgrave des Heylich Roomfchen Rycx , Lantgrave

inElfaten, Heere van Vriellant, van Opper Windifch Merck, van Porterant

,

van Salins ende van Mechelen. Allen den genen die nu fyn oft namaels fyn

fullen, Saluyt. Alfoe onfe lieve ende getrouwe Neve, Raide, Camerlinghen

ende Ridderen van onfe Ordine, Heer Engelbrecht Grave tot NafTouw, tot

Vyanden, Heere van Breda enz., ende Heer Jan Heere van Berghen op ten

Zoom, van Waelhem enz., ons te kennen gegeven hadden , hoe dat van feer

ouden tyden boven allen memorien van menfchen , de Landen van Breda en-

de Berghen een Landt heeft geweeft toebehoirende cenen Heere , tot eenen
vryen Leen gehouden van den Hertoghen van Brabant, na den v^-elcken de

,
voorfz. Landen by authoriteyt ende confent wylen Hertoch Jans van Lothrin-

gen ende van Brabant in den jaare 1287. des Sondachs voir St. Jans Baptifte

gefcheyden fyn geweeft tuffchen Heer Raefte van Liedekercke ter eenre, en-

de Heere Geraerde van Weesmale ter anderer fyde , in fulcker vueghen ende

conditien , dat de voorfz. Heere Raes van Liedekercke ende fyne nacome-
lin-
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iinghen de Stadt ende Landt van Breda met heure manfchappen ende toebe-

hoirten , eüde de voorfz. Heer Geraerdt van Weesmale ende lyne nacome-
linghen de voorfz. Stadt ende 't Landt van Bergen mét heure toebehoircen

hebben , houden ende befinten fouden van ons ende onfen nacomelinghen I ler-

toghen van Brabant, ende na den rechten ende coftumen ons Lants van Bra^

bant, als vrye Leenen , ende op de voorfz. manfcap , luilde , eedCj ende

dien/len, Ende dat fy alfoe behoiren tefyn vrye,exempt ende onbelaft van al-

len Steden, Bancken ende Gerichten , ende heure reflurt, fubjedtie ende on-

derdanigheydt fonder middele aan ons te hebben ende te nemen ; defen niet-

tegenftaende zoe hebben hen eenighe Steden, Buncken ende Gerichten over

Janghe tyden gepynt defelven Steden ende Landen van Breda ende van Ber-

ghen ende de onderfaten der felver te brengen ende te flellen tot ende onder

haren bedryven, jurisdiclien ende onderdanicheyt, 't refTort van de faken van

hen ende voir heuren Bancken ende Gerichten, by appeilatien oft fupplicaiien,

de correftien ende de executien van de Contraèlen ende Schepenen brieven

voir hen gepafleert te ufurperen , ende andere diverfche faken ende materien

te berichten, ende judicaturen derfelver Heeren behoorende, aen hen te ne-

mene , ende heure onderfaten buyten de Vryheyden ende bedrj'fve derfelver

Steden gefeten daer op te befchryven ende by indirefte ende ondeuchdeJycke

weghen te bedwin,s;hen voir hen rechts te pleghen , ten groten affnemen van
de Rechten , Hoochheden ende Heerlycheden in ende over de voorfz. Steden

ende Landen toebehoorende. Ons oitmoedelyk biddende hier op te willen ver-

fien. Doen te weten , dat aengemerft de grote menichfuldighe dienften dye

de voorfz. Grave van ISTafTüu ende Heere van Bergen ons ende onfe voirvade-

ren ende fonderlinge onfen lieven Heere en Vadere den Roomfchen Coninck
gedaen hebben ende daghelycx doen, ende zoe wy hopen noch meer doen ful-

len, hebben by rypen raide , advys ende deliberatien van onfen voorfz. lie-

ven Heere ende Vadere, den Heeren van onfen Bloede , Orden ende Raide by
onswefende, uyt onfer Princhelycke macht, gerechte wetentheyt ende fon-

derlinghe gratie de voorfz. Heeren van Breda ende van Berghen , heuren Ste-

den, Landen ende Heerlycheden in 't gemeyne,ende elck byfondere, gefeten*

de geflelt hebben, endeby defen fetten ende ftellen inalfulcken Rechten, Vry-
heden ende Exemptien, Staten ende Conditien als de voorfz. Steden, Landen
ende Heerlycheden hier voirmaels waeren ende behoirden te fyne, ende nyet-

temin henliiyden van nyeuws gevende ende verlenende by de felver onfer Prin-

celycker macht, dat de voorfz. Heeren van Breda ende van Berghen , ende
elcic van hen, foe verre dat hen aencleeft ende na hen heure oiren ende naco-

melinghen tot ewigen tyden , heuren voorfz. Steden , Landen , Luyden ende
Heerlycheden hebben, houden ende befitten fullen vry, exempt ende onbelaft

van allen onfen anderen Steden , Bancken ende Gerichten , ende van de bedry-

ve ,jurisdiftien , bedwangbe ende corredien derfelver oft hennen Dienaren en-

de Officieren, ende dat de felve Heeren van Breda ende van Berghen ende
heure Bancken ende Gerichten van nu voirtaen egheen reffort in cas van Ap-
peilatien j Relatien , Snpplicatien oft anderfmts , noch egheen andere fubjeftien

oft onderdanicheyt hebben oft halen en fullen aen cnighe van onfen Steden,
Bancken ende Gerichten in egheene faken, criminele, civile, reè'ele oft per-

fonele, van wat ftate ofte conditien dye wefen mogen, maer fullen ingevalle

van de voorfz. Appeilatien, Relatien, Supplicacien ende anderffins, als des van
noode wefen fal , heure hooft ende relVort nemen , hebben ende verfuecken

Ibnder middel aen ons ende onfen Raide in Brabant, ende nyemanden anders,

nyettegenflaende ennighen Statuyten, Ordonnantien, Privilegiën oft Difpofi-

tien, die wy oft onfe Voirvaders Hertoghen oft Hertoghinnen van Brabant oft

Marckgraven des Heylichs Rycx daer teghen gedaen, verleent ofte gegeven
moghen hebben , oft andere couflumen ofte heircomen ter contrarien vandyen
geufeert ende onderhouden, Dewelcke wy defen aengaende, ende hoe, verre

dye de voerfchreve Heeren van Breda ende Berghai, heuren Steden, Landen^
Luyden ende Hecrlycheyden ennichfins fouden moeghen prejudiciëren , gere-

voceert, gecafleert ende te nyete gedaen hebben ende by defen uj-t onfe Prin-

chelycker macht ende gerechter wetentheyt revoceren , cafferen ende doen
te nyete, Ende oft fakewaere dat hiemaemacls by ons ofte onfe nacomelin-

ghen
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ghen by inadvertentie ofte anderffints enighe Privilegiën , brieven

,
gratiën oft

behulpen verleent oft gegeven waeren voer den ennighen van onfen Steden ofc
yemanden anders, teghen defe onfe gratie ende exemptie, ende tot prejuditie
ende achterdeel van de voorfz. Heeren van Breda ende van Berghen

, heuren
Landen , Luyden ende Heerlycheden ofte heuren naecomelinghen, wy willen
ende verclaeren nu voir alsdan ende alsdan voir alsnu. Dat dye van egheender
M^eerden zyn en fullen , Ende dat deielve Heeren van Breda ende van Berghen
tfamen ende bezundere dyen nyet en fullen obedieren , maer dat fy dyen ful-

len wederilaen, keeren ende weeren met allen behoyrlyckenmanyeren als des
zal moghen behoeven ende noot fyn, fonder daer afif te worden geffcelt toteni-
ghen ondancke oft misgrype van ons ende onfen oiren ende naecomelinghen
Ontbieden daeromme ende bevelen onfen Droflart van Brabant, onfen Meyer
van Loeven, onfen Amptman van BruefTele , onfen Schouteth van Antwerpen
ende Marckgrave ons Landts van Ryen , onfen Schouteth van den BofTche
onfen Baillu van Nivelle ende van onfen Walflchen Lande van Brabant den
Borghemeefteren , Schepenen ende Raide onfer Hooftfteden ende fmalen Ste-
den, ende allen Officieren ende Ambachteren ons Lants van Brabant ende heu-
ren Stedehouderen , dat zy den voirfchreven Heeren van Breda ende van Ber-
ghen , heuren oeren ende nacomelinghen van onfer tegenwoirdigher gratiën
ghiften , ordinantien ende vryheden ende exemptien doen ende laten peyfle-
lycken ende vredelycken uferen ende gebruycken , Want ons alfoo gelieft. En-
de op dat die vall ende geftentich fy , blyve ende gehouden worde tot euwi-
ghen daghen, Soe hebben wy den zeghel van onfer voorfchreven aldergena-
dichften Heere ende Vadere ende van ons hier aen doen hanghen. Gegeven
in onfe Scadt van Antwerpen op ten achtften dach van September in 't jaer
ons Heeren Duyfent vyerhondert vyereutnegentich. ( Boven op te Plycke (lontge
fchreven aldus) By myne Heere den Eertshertoge tot relatien. (^Ondertekent')

J. Styven.

N°. 65.

Blyde Inkomfl van Hcndr'tck Graaf van Najfau , als Heer
van Breda,

Henrick Grave tot Naflbu , tot Catzenelboge , tot Vyanden ende tot
Dietze , Heer tot Breda ende tot Grimbergen , Borchgrave van Antwerpen
enz. Doen condt allen luyden, vt'ant onfe lieve en getrouwe Ingefetenen en-
de Onderfaten gemeynlyck onfer Stadt, Dorpen en Lants van Breda voorgen.
nae doode wylen des Edelen geboren Heeren Heer Engelbrechten Grave tot
Naflbu ende Vyanden, Heere tot Breda, onfen lieven Ooms, dien onfe Lie-
ve Heere Godt genadich fy , ons feer willichlyck ende blydelyck voor heuren
rechten gebooren Heer ontfangen en gehult hebben. Soo doen wy te weten ,

dat om defelve onfe Ingefetenen ende Onderfaten weder behoorlick td believen
ende te verblyden , wy tot heurer oodtmoediger beden ende tot den gemey-
nen oirbaer, ende nutfchap ende profFyt van hen allen ende van allen heuren
nacomelingen ende ingefetenen onfer Stadt, Dorpen ende Landts voorfz. ge-
neycht wefende , hen volcomentlyck geconfirmeert ende gevefticht hebben,
confirmeren ende veftigen metdefen onfen brieve voor ons ende allen onfen na-
comelingen Heeren en Vrouwen van Breda, alle alfulcke goede oude Rech-
ten , Privilegiën

,
gewoonten en hanteringen , als hen voortyts by onfen Voor-

vaderen Heeren van Breda gegondt, gegeven ende verleent hebben geweefl;,
om die voortaen te mogen houden ende hanteren gelyck fy fe tot hyer toe heb-
ben gebruyckt, Ende hebben hen oock daarenboven tot heuren ernftigen ver-
fuecke van nieuws gegondt, gegeven en verleent, ende mits defen onfen brie-
ve gonnen

, geven ende verleenen de punften hier nae volgende. In den
yerfl:en , dat voortaen gheen Borger opte poorte oft in eenige gevanckenifle
geleyt en fal worden dewelcke borge gefl;ellen connen van eenigen civilen fa-

ken , alfoo verre daer geen twyffel in en is , oft crime fy oft nyet. Item ten
tweeden , dat voortaen geen Poorteren eenich fchot of bede geven en fullen

dan

I
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idan daer fy buyckvaft fyn , ende dat fy niet vorder gehouden fullen fyn van
heuren goeden onder ons gelegen meer te betalen in des Hertogen fchote ofc

bede, dan 't vierendeel van den taix, en in onfe bede 't derdendeel, gelyck

dat voorheen na den ouden hercomen by onfen Voorfaten onderhouden is ge-

weeft. Item ten derden , foo willen ende confenteren wy , dat een ygelyck
fyn Landt fal mogen gebruycken foo als men dat by tyderi van den Edelen
Welgeboren Jonkr. Johan en Graven Engelbrechten , Graven tot Naflbu ende
Vyanden, Heeren tot Breda, onfe Vader ende Heer Oome, beyde faliger ge-

dachten
,
gedaen heeft , fonder die gaten te mogen floppen. Item ten vier-

den , vidllen ende confenteren wy , dat nyemaiidt eenen anderen fyn goet en
fal ontweyden, ende dat die gene die den anderen fyn gott ontweyt hadde en-

de alfoo fchade dede, gehouden fal fyn 't felve by fynder eedt alfulcken fcha-

de te grooten ende te weerderen. Item ten vyfden , confenteren wy, oft

ymant, tfy man off wyff off kint int water viele , dat men dien fonder oirloft'

Van ons oft onfer Officier uyten water fal mogen nemen , ende na dien men
fchuldich fal fyn tfelve ons oft onfen Officier te kennen te geven. Item ten

feften , oft ymandt voortaen overlaft worde met affdragcnde woorden , ende
den felven floech met vuyflen fonder bloet laten , dat men tfelve nyet en fal

derven vreden. Item ten fevenden, foo willen wy en confenteren oock, dat

voortaen alle Geeftelycke Perfoonen mede fullen contribueren in allen beden
en fchoten van allen heuren goeden , fonder die geamortifeert fyn. Item ten

achtften , willen en confenteren wy oock , dat voortaen nyemant geen kynde-

ren cloofteren en fal mogen, daer fy eenige Erfgoeden mede geven fullen,

die aldaer na de doot van de felven gecloofterde Perfoonen blyven fullen , maer
fullen die felve Erfgoeden fchuldich fyn alsdan weder te keeren aen die gerech-

te weerlycke Erffgenamen, ende van gelj^cken alle befterffen van Erffelycke

goeden , dat die nae de doot van de gecloofterde Perfoonen wederkeeren ful-

len aen heur gerechte Erffgenamen als voore. Item ten negenden , confente-

ren v/y, dat van nu voortaen een Man, nae dat hy fyn huysvrou getrout fal

hebben, fal van der felver Voight fyn , ten ware dat by fynen confente een
ander Voight geftelt worde Ende want wy willen ende uyterlyck begeren,

dat alle de punólen voorfz. gelyck ^y hier boven ftaen verclaert, van ons, on-

fen Erven ende naercomelingen Heeren ende Vrouwen tot Breda, der voorge-

noemde onfe Stadt , onfen Dorpen en Lande voorfz. ende voorts allen den In-

gefetenen ende Onderfaten derfelver ende allen heuren nacomehngen tot eeuwi-

gen digen vaft ende onverbrekelyk gehouden fullen worden , fou hebbert wy
Henrick Grave voorgenoemt in oirconden van dien onfen fegel aen defen briefF

doen hangen , die gemaeckt was opten Eenentwintichften dach van Julio int

jaer ons Heereti Duyfent vyffhondert ende viere.

N°. 66.

Fundatie by Hendrick Graaf van Najfau gedaen , om hondert ar-

me Perfonen jaerlyks te kleeden enz.

Kont en kennelyk fy by defen ^len ende een yegelycken dien dit openbaer
Inftrument fal worden gethoont , dat de Edele ende Hoochgeboren Heere,
Heere Henrick Grave tot Naffau , Marcgrave tot Zenetten , Grave tot Catfen-

elleboge , tot Vyanden , tot Dietze , Heere tot Breda , Dieft , Grimbergen

,

&c. mynen Genaden Heere, in proper perfoon ten dage ondergefz. in tegen-

woordicheyt van degetuygen hier onder getekent ende hier toe funderlinge ge-

roepen ende verfocht , en van my Notarius openbaer gefworen Clerck der

Stadt van Breda ondergetekent , comparerende , aldaer te kennen gegeven
heeft, dat fyne Genade ter eeren van Godt Almachtich, ende in laeffeniffe oft

vertrooftinge van fynder Genaden, en fynre Genaden Ouders en Voorfaten
fielen, ende ter fahcheyt van fyne nacomeren, met goeder ryper voorgaende
deliberatien ende raden begrepen

,
geordineert ende ingeftelt hebben een eeu-

wige aelmoelfe van hondert arme luyden alle jaer eens te cleeden van twee Hera-

Ppp dén,
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den, eenen Tabbaert, een paer Hofen , een paer Schoen ,."en een Bonette^

oft Hoet; endedaer toe jaerlycx elcken van de hondert Perronen 20. lluyvers

ende een roggen Broot van een iluyver re geven, in voorwaerde ,formeii ende
manieren hier naer breeder verclaert. Te weten,, in den eerften heeft myn
Genade Heere de Graaf van NalTou voorfz. om defe AelmoeOene te fondercn
ende te doteren, daer toe bewyftende gegeven, geeft ende bewyft met defen

500 EJiynsguldens al nu geëvalueert fynde ende loop hebbende , oft die waerde
daer voor jaerlycker ende erfflycker Renten , alle jaer ende euwelyck by hem
en fyne Genaden oiren ende nacomelingen uytgereyCt te worden. Ordinerende,

dat hier aff elck van de voorfz. 100 arme menfchen fal hebben tot twee Hem-
den fes ellen Lynen laken , de elle tea pryfe van derdehalve ftuyvers oft daer

omtrent-, dwelck voor elcken gedragen fal 15 ftuyvers. Item elck tot eenen
Rock oft Tabbaert, ende tot een paer Hofen, vyftalve elle grauw wolle La-
ken , elck elle van 10. ftuyvers oft daer omtrent, gedraegende voor elcken

perfoone twee Rhynsguldens en vyf ftuyvers. Item voor elcken een grauwe
Bonet oft Hoeyken, ende daer voor te betaelen vyf ftuyvers oft daer omtrent.

Item voor het maecken van den Hemden, Rock ende Hofen voorfz. voor elc-

ken Perfobn fes ftuyvers oft, daer omtrent. Item voor eiken van de hondert

arme voorfz. een paer Schoen die men voor fes ftuyvers oft daer omtrent fal

mogen coopen, Ende fal foo tfamen met den twintich ftuyvers in gelde ende
metten broode van een ftuyver als voorfz. is, beloopen voor elcken Perfoone
vier Rhynsguldens ende achtien ftuyvers sjaars oft daer omtrent. Item fullen

de voorfz. hondert arme menfchen gehouden fynalle jaer op Aldergodsheyli-

gen avontte Bichten te gane, ende op Alrefielen daer nae te ontfangen tHey-
lich Sacrament des Lichaems ons Heeren JefuChrifti , ende fullen hier toe twee
Priefters worden genomen , die haer Bichte hooren en 't Heylich Sacrament
adminiftreren fullen, dwelcke twee Priefters oock op Alrefielendach fullen elck
een Miffe lefen , die de voorfz. hondert arme Menfchen fullen hooren lefen elck

van haër teri minften vyff Pater Nofter ende vyff Ave Maria , al ter vertroof»

ting van des Fondatoirs voorfz. en fyn Genaden Ouders ende Voorfaten Sielen,

oock voor' fyn Genaden Nacomelingen , die hier nae in der tyt overleden fullen

wefen ende voor alle geloovige Sielen , welcken tween Priefters voorfz. men
van 't gene dat voorfz. is te doen

,
geven fal elcken van hen beyden 25. iluy-

vers alle Jaer , ende daer over fullen fyt felve dat voorfz. is doen moeten , fon-

der yet meer van de hondert armen Menfchen voorfz. te mogen nemen. Item
fullen die Deken , Prochiaen, de Droffaert, de Schouteth ende beyde de Bor-
gemeefters der Stadt van Breda inder tyt fynde, alle Jaer kiefen ende nomi-
neren de hondert arme Menfchen, die de Aelmoeffen voorfz. hebben fullen,

welcke fes voorfz. mynen Genaden Heere de Grave van NafTou daer toe ftelc

ende committeert. Te weten dat de fes Gecommitteerden voorfz. alle Jaer in

fcriften ftellen ende 14. dagen voor Alreheyligendage byeen brengen fullen elck

van hen de namen van hondert arme Menfchen die by hen hier toe fullen fyn gere-

commandeert, uyt alle dewelcke fy fes famentlyck ende eendrachtelyck fonder
gunfte, hondert van den armften, als oude, crancke, fieckeende andere, die

aldermeeft defer Aelmoeflen fyn behoevende, ende die gene die hen broot by
ouderdom oft andere merckelycke inconvenienten nyet en connen gewinnen

,

kiefen fullen ende nomineren die dat Jaer de Aelmoeflen voorfz. hebben ende
ontfangen fullen , wel verftaende dat de Arme die defe Aelmoeflen fullen ont-

fangen , fullen eerlycke oft deuchdelyke huys Armen wefen , die nyet gewoo-
nelyck en fyn dagelycx voor de deuren te bedelen, woonende binnen der

Stadt van Breda oft ander landen mynen Genaden Heeren den Grave van Naf-
fou toehehoorende , ende fyne Genaden Onderfaten wefende , daer aen de fes

Gecommitteerde in honne confcientien bevynden fullen die Aelmoeflen voorfz.

befteet te fyne , ende men fal de hondert arme Menfchen voorfz. alle jaer ver-
anderen, ten waere datter eenige waren van de hondert armen die t'sjaers te

voeren de Aelmoeflen voorfz. hadden gehadt, die derfelver AelmoeflTen veel

meer behoeff"den dan andere , Ende off"er eenige waeren even arme oft bequaem
om defe Aelmoeflen te hebben, dat alsdan daerinne geprefereert fal werden die

gene die de voorfz. Aelmoeflen noyt oft in lange Jaren daer te voren nyet ge-

nade fal hebben. Ordinerende oock de voorfz. mynen Genaden Heere de
Grave
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Grave van Naflbu, dat de voorfz. fes Gecommitteerden altyt regarde fullen

hebben , dat de Aelmoeflen voorfz. nyet al oft veele en worden gedeelt aen

Perfoonen in ofc van eenen huyfe. Item de voorfz. fes Gecommitteerden ful-

len alle Jaer eenen in der Stadt van Breda nut ende bequaem wefende depute-

ren, die den armen Menfchen voorfz. de Lakenen , Schoenen ende andere din-

gen voorfz. coopen , beforgen ende doen maecken fal , ende de felve Gede-

puteerde fal alle Jaer goetstyts provifie doen om 't gene des hier toe van noo-

de fal fyn ten minden coHen dat men can opbrengen , ende fal voorts in defen

doen foo als hem dat by den fes Gecommitteerde voorfz. fal worden geordi-

neert, ende anders niet. Item de voorfz. Gedeputeerde fal alle Jaer de diftri-

butie van de Aelmoelfen voorfz. doen, te weten hy fal de Cleederen, Schoe-

nen ende andere Habyten voorfz. elcken van de hondert armen Menfchen

voorfz. leveren op Aldergodsheyligen avont na der Vefperen , ende de 20. ftuy-

vers ende het roggen Broot voorfz. op Alrefielendach na dat fy dat Heyligc

Sacrament ontfangen hebben , ende dit in de tegenwoordichey t van de fes Ge-

committeerden voorfz. oft den tween van hen die befl daer toe fullen mogen
verflaen. Ende om alle bedroch hier inne te fchouwen, heeft myne Genade

Heere den Grave van Naffou voorfz. geordineert ende wilt, dat men maken

fal tweederhande foorten van Looden , te weten de hondert daer aflF van een-

der foorten , die de voorfz. Diftributor van de fes Gecommitteerde voorfz.

ontfangen ende voort uytleveren fal alle Jaer den hondert arme Menfchen,

die by den fes Gecommitteerden voorfz. genomineert ende gecoren fullen fyn,

welcke hondert arme Menfchen leveren fullen den Bichtvader , foo wanneer

fy ter Bichten komen , ende die andere hondert Looden die men maken fal van een

ander foorte, fal men leveren den Bichtvader , om die voort te leveren den hon-

dert arme Menfchen voorfz. foo wanneer fy hon Bichte hebben gefproken,

ende abfolutie van honnen fonden ontfangen fullen hebben. Ende die Diftribu-

tor en fal nyemanden van den armen Menfchen voorfz. de Cleederen oft Ael-

moeflen voorfz. geven , ten fy dat hy voortbrenge het Loot d'welck hy van

den Bichtvader ontfangen fal hebben in teecken dat hy te Bichte fy geweefl:.

Item alfoo in de eftimatie boven gedaen van de vyffhondert guldens voorfe.

boven de Aelmoefl!en ende laften voorfz. overfchieten fal een refte van omtrent

7 Rhynsguldens ende 10 ftuyvers, foo wilt ende ordineert de voorfz. myn Ge-

nade Heere de Grave van Naflbu , dat de Gedeputeerde totter Diftributien

voor fynen lafl: ende loon hebben fal alle Jaer tfelve Reft van feven Rhynsgul-

dens ende thien fl:uyvers , ten eynde hy hier inne te neerftiger ende te ge-

trouwer zy alle faken ten meeften proffyt van den Armen te beftellen , Ende

defelve myn Genade Heere heeft voor dit Jaer XVc XXXII. daeraff" de dif-

tributie die op Alreheyligen avondt ende Alrefielen dach naeftcomende fal ge-

beuren ,
gedeputeert Cornelis Keyen nu ter tyt Schepen in Breda. Item al

ift foo dat elck parcheel van de Aelmoeflen voorfz. boven gefl;elt ende geëfti-

meert is eenen fekere pryfe , is de wille ende ordinantie van mynen Genade

Heere den Grave van Naflau voorfz. dat in foo verre men de Lakenen ende

andere dingen voorfz. op eenich Jaer te minderen pryfe dan die getaxeert fyn

coopen ende vercrygen mochte, men van 't gene daer aff" overen fal, fal rog-

gen brooden doen backen, 'tftiuck vaneenen Ituyver ,die de Difl:ributor voorfz.

alle Jaer op Alrefielendach andere arme Menfchen des meeft behoevende dee-

len ende om Godts willen geven fal. Ende fal de Gedeputeerde totter difl:ri-

butien voorfz. alle Jaer den fes Gecommitteerden boven genoemt doen wittige

rekeninge, bewys ende reliqua van fyne diftributie ende adminiftratie op de

Rekencamere myns Genade Heeren des Graven van Naflbu op de Borch te

Breda. Item myn Genade Heere de Grave van Naflbu voorfz. wilt ende or-

dineert , dat die hondert arme Menfchen voorfz. , die de Cleedinge ende an-

dere Aelmoeflen ontfangen fullen hebben , fullen die dragen ende behouden

moeten tot hen felfs verdoen ende nootorft , fonder die te mogen vercoopen ,

verfetten, verwiflelen oft wechgeven, ende fonder dat hen die voor eenige

fchulden oft andere faken afi^gepant ofte affhendich gemaeft fullen mogen wer-

den. Ende oft eenige van den Armen voorfz. de Cleedinge ende Aelmoeflen

vercochten , verwiflTelden , verfetten , verfpeelden oft wechgaven , dat die niet

meer ontfangen oft gecoren en fal mogen werden , om van defelve Aelmoef-
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fen yet te hebben. Item voort ordineert ende wilt expreflelyck de voorfz',

mynen Genaden Heere de Grave van NalTou , dat de Rentmeefter van Breda-

van fyne Genade ende van fyne Genade Oiren oft Nacomelingen in der tyt

wefende , de vyffhondert EJiynsgulden voorfz. erfFelyck ende alle Jaer volco-

rnelyck , fonder eenige faute oft gebreck daer aen te fyn , uytreyckende fal fyn

ende betalen tot twee termynen , te v/eten driehondert ende vyfcich Rhyns-

gulden daer afF te Meye , ende dandere hondert en vyftich Rhynsgulden op

Since Baven dach , van den welcken de Rentmeefter van Breda in der tyt fyn-

de alle Jaer uytgeven fal maken in fyne rekeninge, daerinne mede overbren-

gende een billet, inhoudende de verclaringe en de namen van de armen Men-
fchen , die in 't felve Jaer gecoren fullen fyn geweeft ende de Aelmoeffen

voorfz. ontfangen hebben, onderteeckent by den fes Gecommitteerden, op
dat die Auditeuren mynes Genade Heeren voorfz. rekeningen altyt oock ken-

nifle mogen hebben van den voorfz. Diftributien. Item voort heeft mynen
Genade Heere de Grave van Naffou voorfz. den fes Gecommitteerden die in

der tyt vsrefen fullen voorfz. macht, authoriteyt ende bevel gegeven, om by hen
aangaende defen te voorfien ende te fluy ten, indien fy bevonden yet meer van
defe van noode te wefen oft oirbaerlyck tot eeuwige onderhoudinge van defen

Aelmoeflen , heeft oock de voorfz. myn Gen. Heere de Grave van NalTou aan

fynen Genade Perfoon , fynre Genade leven alleenlyck geduerende, behou-

den, aengaende de Diftributie van de Aelmoeffen voorfz. ende de ordinantie

ende maniere van die te doen , volcoitien macht dien afF ende toe te mogen
doen, die te interpreteren, extenderen, veranderen ende anders daer aff dif-

poneren , foo fyne Genade goetduncken ende believen fal , blyvende niette-

min de fondatie ende dotatie van de 500. Rhynsgulden jaerlycker ende erffe-

lycker Renten totter Aelmoeffen voorfz. gehcellyck, altyt ende eeuwelyck in

heure volle macht ende weerde. Willende voorts dat die interpretatien ende
veranderingen , vermeerderingen , verclaeringen ende andere difpoGtien , indien

fyne Genade binnen fyne Genade leven eenige aengaende de diftributien , or-

dinantien ende manier van dien te doen voorfz. naenjaels deden , van M^eer-

den fullen fyn ende altyt onderhouden worden ende achtervolgt gelyck defe

tegenwoordige gifte ende ordinantie. Ende want mynen Genade Heere uy-

terlycke wille is , dat defe fondatie ende dotatie ten eeuwigen daege volbracht

ende volcomelyck onderhouden worden , foo hebben fyne Genade in der bef-

ten vuegen ende maten men dat doen mach, in goeder geftadiger ende onwe-
derroepelycker giften ende donatien , die men noemt tufTchen den levenden

,

daer toe gegont , ende gegeven ende getranfporteert
,
gonnen

,
geven ende

tranfporteren met defen de 500. guldens jaerlycker ende erlïïycker Renten
voorlz. by fyne Genade ende fyne Genade oiren ende nacomelingen na hem
alle jaer den termyn voorfz. te betaelen uyt ende op fyne geheele Heerlyck-

heytvanderHooger Swaluwe, met allen den goeden daer toe behoorende, hoe
oft in den welcken die gelegen fyn, ende gelyck fyne Genade die nu ter tyc

bellttende is, welcke Heerlyckheyt en goede van der Hooger Swaluwe voorlz.

myne Genade Heere den Grave van Nallbu voorfz., mits dat die de fekerfte

ende de befte goede fyn, die fyne Genade voor de Aelmoeffen voorfz. eeu-

welyck ende erffelyck ende wel te verzekeren , te weten voor de vyffhondert

Rhynsguldens erffelycker Renten voorfz. als goede gerechte onderpant gehy-

potheceert ende verbonden heeft, hypotheceert ende verbynt met defen, Re-
nuntiereiide ende verthyende voorfz. myne Genade Heere de Grave van Naf-
fou voor hem ende voor fyne Genade oiren ende nacomelingen in prefentie

van de nabefz. getuygen ende voor my Notarius gefworen Clerck der Stade

van Breda, hier ondergenoempt tfelve wettelyck ftipulerende ende ontfangen-

de tot behoeff van den Armen voorfz. ende allen diet aengaet oft aengaen fal

mogen op ende van de voorfz. 500. Rhynsguldens jaerlycker ende erffirlycker

Renten fonder eenich recht daer aen te behouden , hem felven ende fyne Ge-
nade oiren ende nacomelingen tot eeuwige onderhoudinge van defe donatie

ende betalinghe van de 500. Rhynsguldens erffelycker Renten voorfz. verbyn-
dende. Ende oft gebeurde, dat God verhoede, dat eenige oiren oft nacome-
lingen myn§ Genade Heeren des Gravep van Naffou voorlz. honne Rentmeef^
ters ende andere dient aengaenmochte, namaels gebreckelyck ende verfuyme-

lyck
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lyek waeren de 500. Rhynsguldens erfFelycker Renten voorfz. jaerlycx te be-
taelen tot behoeff als voor, ende de fundatie van den AelmoelFen voorlz. te

onderhouden , heeft mynen Heere de Grave van NalTou voorfz. daer op wil-

lende vüorlienj expreflelyck ende fpecialyck bevolen, gelafl ende gecommit-
teert by defcn . beveelt, lail: ende committeert met defen den Deken ende Pro-'

ehiaen der Kercken van Breda , DrofFaert , Schouteth , Borgemeelleren , Sche-
penen, ende Regeerders van den Huysarmen der Stadt Breda in der tyt fynde
ende elclcen van hen , de betalinge van der Renten voorfz. tot onderhoudinge
van defe Fondatien ende Aelmoclfcn te verfuecken, te eyfchen ende oft noot
fy met recht te vervolgen ende te crygen , tot behoeff van den Huysarmen
voorfz. op fyne Genaden oiren ende nacomelingen ende op honne Rentmeefters
van Breda m der tyt wefende , ende oock op de onderpanden voorfz. die fyne
Genade daer voir namelyck verbonden hebben, ende dat om geenrehande
faken te laten. Ende tot vader onderhoudenifTe ende fekerheyt heeft de voorfz.

myne Genade Heere de Grave van NafTou verfoeht ende begeert, verfueckt

ende begeert met defen onfen Airegenaden Heere den Keyfer , dat fyne K. M.
de fundatie, dotatie ende donatie van den Aelmoeffen voorfz. ende befondere

de onderpandinge van de 500. Rhynsguldens Erffrenten op ter HeerlykheyÉ
ende goeden van der Hooger Swaluwe met heure toebehoorten voorfz. confen-
teren . approberen, auftoriferen , ende ratificeren, ende mynen Genade Hee-
re den Grave van Naflou voorfz. ende fyne Genade oiren ende nacomelin-
gen m het onderhouden van dien condemneren willen Op ende van alle welc-

ke faken bovengefz myn Genade Heere de Grave van Naflou voorlz. van
my Notarius gefworen Clerck der Stadt van Breda hier onder geteeckent ver-

foeht heeft, gemaekt ende uytgelevert te wordene, tot behoeff van de genen
diet aengaet oft aengaen fal mogen , een oft meer openbare Inftrumenten in

der befler formen. Ende tot meerder gelove ende vaftenilfe ende fekerheyt van
allen defen , heeft fynre Genade gelieft dit tegenwoordich Inltrument met fy*

ne eygen hant te onderteeckenen ende met fynen Genaden zegelen te beze-

gelen. Ddt dingen fyn al te famen aldus gefchiet ende gefloten by mynen Ge-
naden Heere den Grave van Naffou voorfz op fyn Genaden Borcht tot Breda,

op ten feflen dach der maent van Januario ten elfï" uren opte middach oft daef
omtrent, in den jaer der geboorte ons Heeren Duyfent vyfFhondert ende twee
en dertich , ter vyffler Indiftien , na coflume van fchryven sHoofs van Ludiek,
daer by ende over waeren de Vrome , Eerweerdige , Wyfe ende feer Voorfie-
nige Jonker Fredrick van Renefie Heere van Malle Droffaert s' Lants van
Breda, Heer Charles Carondelet Heere van Patelies, Jonker Johan van Re-
nelfe, Henrick Montens Rentmeefter

, Jan van der Strepen Secretaris, Nico-
laes Vierling Griffier van de Rekencamer, ende Dirick Zezyn Rentmeefler
Generael van Breda, myns Genaden Heerede Grave van Naffou voorfz. alsge-

tuygen hier toe funderinge geroepen ende verfoeht. ( Aldus onderteeckent. ) H.
DE NASSAU. {Onder ftont)

Ende want ick Jan van den Corput van Breda , Clerck des Bisdoms van Lu*
dick , by der Paufelycker macht openbaer Notaris , ende gefworen Clerck
der Stadt Breda, daer mede ove'r ende perfonelyck tegenwoordich ben ge-
weefl, daer de fundatie, dotatie, donatie, commifTien, ordinantien, renun-
ciatien ende alle andere faken boven breeder gemelt by myn Genaden Heere
de Grave van Naffou voorfz. gedaen ende bekent fyn, dewelcke ick alfooheb-

be fien , weten ende hooren gefchien ende in note genomen, foo heb ick daer
aff dit tegenwoordich Inflrument by eenen anderen , my daer en tüfTcheh tot

andere wittige laflen vacerende
,
gefchreven

,
gemaeckt ende in defen open-

bare forme geftelt, welck Inftrument ick met myn eygen hant ondergefz. en-
de met mynen grooten gewoonelycken teeckene onderteeckent hebbe, Iii

oirconden ende getuygeniffe van allen den faken bovengefz. daer toe funder-
ling geroepen ende verfoeht.

(^Ende "was geteeckent')

Joh. de Corpitt,
Ppp 3

'
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Ordonnantie, gemaeckt by Hendrick Graaf van Najfau jO^ de
Timmering der afgebrande Huyfen en Hoflleden

binnen de Stadt Breda.

Myn Genaden Heere de Grave van Naflbu &c. aenOende de groote endeon-
tallicice fchade die fyne Genaden Stadt , Borgeren ende Ingefetenen van Breda

by den brande in defen Somer leftleden gebeurt is , by den welcken den meef-

tendeel van de Borgeren ende Ingefetenen voorfz. foo verarmt ende verdorven

fyn , overmits dat fy niet alleen Keur Huyfen verloren hebben , maar oock den
meeftendeel van haren Huysrade, Coopmanfchappen en ruerende Goeden, dat

fy naeuwelyck oft nemmermeer fulcke fchade fulien mogen verhalen , toeco-

jnende de grootheyt ende geweldicheyt van den fel ven brant. uyt dien dat den
ineeflendeel van de Huyfen die verbrant fyn met Rietdack gedeckt ende met
Houtwerck in de mueren (dwelck al lichtelyk ontfteekt ende den brant baert)

getimmert fyn geweefl. DaerafF fyne Genaden hertelyk feer bedroeft fyn , ea-

de beclagen meer het verlies van der voorfz. Stadt , en befundere van de voorfz.

Borgeren ende Ingefetenen , dan fjmder Genaden eygen fchade. Begerende
hier in te verfien ende der voorfz. Stadt ende Borgeren te hulpen te comen

,

foo wel om beter, ftercker ende geduriger Huyfen tot heuren verfekertheyt en-

de om in toecoraende tyde van grooten brande bewaert te fyn , te maken , als

ook een neringe ende hanteringe binnen der voorfz. Stadt, tot welvaren ende
vorderinge van den Borgers voorfz. te crygen , hebben fyn Genaden yerfl en-

de voor al gefchreven aen de Keyferlycke Majefteyt ende oock gefproken
mynder Genaden Vrouwe der Coninginne, om te hebben quytfcheldinge, gra-

tie ende exemptie van der beden der Stadt portie , ende oock van den tolle van
Hollant en Zeelant, Dwelck foo fyne Genaden ontwyfelyck hoopt ende ge-

noch verftaen heeft , alfoo gefchieden fal , tot groote vorderinge van der Stadt

ende den Borgeren voorfz. ende daerenboven om noch voorder den Borgeren
te helpen ende te afllileren.

Soo heeft fyne Genaden gegunt allen den genen die Huyfen timmeren fulien,

binnen den nieuwen begrype ende ingravinge van der voorfz. Stadt, met har-

den dake ende met fleenen gevelen oft met fleenen mueren voor aen de flraten

ende met fleenen doorcafynen ende venflercafynen , te geven den vierden pen-
liinck van 't gene dat die fteenen doorcafynen ende venftercafynen aen de

ftrate llaende coflen fulien, Ende fulien fyne Genaden beftellen dat alhier tot

Breda genoech Witwercx totten voorfz. cafynen tot redelycken pryfe te vyn-
den fal fyn.

Ende noch hebben fyn Genaden allen den genen die haer Huyfen verbrant

fyn ende wederomme in manieren als voorfz. is timmeren fulien
,
quytgefchou-

den heurlieden portie die fy binnen vier jaren naeflcomende in fyne Genade
bede fouden moeten contribueren.

. Item de Stadt fal alfulcke Perfoonen die twee viercant hooch timmeren ful-

ien, geven toe hulpe van Leydack op elcke roede van twintich voeten in 't

vierkant xv"^. leyden , ende voor elck duyfent alfe fyn groen oft blauw Marten
Vos , thien fchellingen grooten Vlaems ,ende alffe pers fyn ,feven fch. grooten

Vlaems, ofF die Stadt fal die leyen gheven,daer afFfy den keur hebben fal.

Ende den geenen die maer een viercant hooch timmeren ende met leyen

decken fulien , die fulien op elcke roede dacx alleenlyk hebben feven hondert
en vyftich leyen ten pryfe ende tot keure van der Stadt als vore.

Ende die gene die met tichelen decken fulien, fal de Stadt gheven op elcke

roede dacx drie duyfent tichelen oft voor elck duyfent xiiij. ftuyvers, daer afF

de Stadt oock de keure hebben fal, daer op men fulck ley ende tegeldack al-

tyts fal moeten onderhouden.
Ende defe hulpe tot dack fal de Stadt geven den genen die binnen vier jae-

ren, te weten binnen den jaere xxxv. xxxvj. xxxvij. cnxxxviij. heuren Huy-
fen
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fen timmeren fullen , ende nae dien tyt nyet. Ende fal nyettemin een yege-

lyck nae de vier jaeren voorfz. timmerende , fyn Huyfen in harden dacken dec-

ken moeten, fonder eenich voordeel nae de voorfz. vier jaeren te hebbene van
der Stadt, ende de Huyfen op heur feifs cofl altyt t'allen dagen in harden dackc
moeten houden.

Ende wort fcerpelyck van wegen myns Genaden Heeren geboden , dat alle

die ghene, die nae Lichtmifle naeftcomende eenige Huyfen , Achterhuyfen ,

Stallen, Schueren oft Logien timmeren fullen oft maecken, die fullen moeten
decken alle met harden dake, en dat men geen gelinten , heynfelen oft tuyn-

felen tufTchen Huyfen oft Hoven en fal mogen maken van riet oft Itroo oft dier-

gelycken, noch oock die gelinten daer mede mogen decken.

Item dat alle Huyfen, hoedanich die fyn, nu flaende binnen den nieuwen be-

grype ende ingravinge van der Stadt ende met riet gedeckt fynde,die niet ver-

brant en fyn geweeft, fullen moeten binnen vier jaeren gedeckt worden met
harden dake; Ende fullen de ProprietarilTen van der felver Huyfen hebben van
der Stadt tot voordeel van dat fy heure Huyfen onder hart dack ftellen fullen ,

halff foo veel als de gene die affgebrant fyn hebben fullen als voorfz. is, te be-

taelen binnen vier jaeren nae den tyt fy heure Huyfen onder hart dack geflelc

fullen hebben, by gelycke portie.

Item is by mynen Genaden Heere geordineert , dat alle die gene die enige

verbrande Huyfen oft die Hofffteden van verbranden Huyfen vi^ederom fullen op-

timmeren, ende in herde dake ftellen , fullen hebben den tyt van fes jaeren

lanck geduerende alle en elcke jaer quytfceldinge van der helft van den Renten
uyter voorfz. Hoiffteden uytgaende, hoedanich die fyn geflelt

,
geeftelyke oft

weerlycke , oft de hefferen van den voorfz. Renten mogen de Renten van
den yerften twee jaren quytfcelden int geheel , ende daer mede geflaen , Ende
van defen tween manit;ren van quyticheldingen fullen de hefferen van den Ren*
ten die keure hebben , alleen den Heere chynfe uytgefcheyden. V

Item wordt geadverteert eenen yegelycken die nieuwe Huyfen binnen 't be-

gryp van den nieuwen graven ende befonder opt Gaflhuyseynde timmeren
hiUen, datfy die hooch fetien, boven de groote vloeden die geweefl fyn, want
die flraten oock gehoocht fullen moeten worden.
^ Item heeft myn Genaden Heere geordineert oft eenige ProprietarifTen van
Hofffleden van verbranden Huyfen oft oock eenige Perfoonen Renten daer op
hebbende, dien de felve Hofffleden met heuren erven in handen comen fullen,

die felve Hofffleden ende erven nyet en betimmeren in harden dake, binnen

den naellen twee jaeren van 35 en 36, dat die gehouden fullen fyn te BamilTè

in den jaere van 36. die Hofffleden ende erven te vercoopen anderen luyden

die defelve Hofffleden en erven betimmeren fullen int naefle volgende jaer van
xxxvij. Ende fy daerinnegebreckelyck wordende bevonden, fal men in dyen ge-

valle fulcke Hofffleden ende erven van 's Heeren wegen vercoopen om te wor-
den betimmert als vore.

Item is noch geordineert, dat in gevalle ymant eenige Hoffftede ende erve
gecoft hadde , die daer op geen Huys van twee viercant hooge en foude tim-

meren , ende een ander waere , die opt felve erve een Huys twee viercant hoog
wilde timmeren , die fal naderfcap aen alfulcken Hofffladt ende erven hebben

,

om die Hoffflede ende erven te hebben voor den anderen, om den felvenprys

daer vore d'yerfte Cooper die gecoft hadde, jae al ware d'eerfle Cooper daer

inne gevefl.

Item dat men fal moeten betimmeren al fulcke enge ende naeuwe plaetfTen

als tuffchen die Huyfen gelegen hebben , die alleen totter ofeldrop van den fel-

ven Huyfe gedient hebben , met eenen gemeenen muer ende tot gemeene cof-

ten, ende met goten tuffchenbeyde de daken , indien des noot fy, oft gelyckde
Geërffden aen beyden fyden fullen connen overeencomen , Ende in gevalle d'een
van den voorfz. twee Geërffden willich waere te timmeren, foo fal d'ander
hem volgen , hy en hadde al fulcke merckelycke redenen die den Erfffcheyders

die geordineert fullen worden oft die van der Weth met hem luyden
,
genoch

ende fufiifant fullen duncken te fyne.

Item , als yemandt begeert op eenen muer met fynen Nabuer te timmeren

,

ende den Nabuer niet wel de macht van timmeren hebbende , confenteerde dat

. . fulc-
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fulcke begeerder op fyns naeburich muer metfen ende die en opvuerde op fy-

nen cofl , en dat hy in 'ftede van dien halven coften hadde fyns Naebuers deel

van den erve, dat tuflchen beyden henlieden Huyfen gelegen hadde tot ver-

breedinge van fynen Huyfe , fal die begeerder dat gehouden iyn te doene.

Item , daer twee Huyfen getimmert hebben geweefl ende geilaen hebben op
een gemeene muere , en die Proprietaris van der eender fyde gereet waere oft

timmeren wilde , als die Proprietaris van der ander fyde alnoch vertreck nemen
wilde van timmeren , fal nochtans de gene die vertreck begeert moeten tot hal-

ven cofl opmaken den gemeenen muer van den felven Huyfen oft erven fonder

wederfeggen, ende in gevalle van weygeringen daer toe fonder vertreck be-

dwongen worden.

Item, en fal d'een Huys niet voorder, hoe luttel dat fy , ter ftratenwaerC

mogen gemetft oft getimmert wordden dan d'ander , maer fullen in alle flraten

de Huyfen gemetft moeten worden oft getimmert nae der linien ende richten,

die hen luyden , by den ErfFfcheyders ende Gedeputeerden daertoe gelaft
,
ge-

ordineert ende gewyfe fal worden ; ende fal den metiers 't felve bevolen wor-
den op fekere penen, ende oock op de penen van de mueren wederomme af

te breken ende te hermetfen fonder loon , foo verre fy , buyten der linien en-

de richten , hen geordineert fynde
,
gemetft hadden.

Item, want fommigen ftraeten nyet wyt en fyrp, is geordineert dat nye-

mandt aldaer bancken fal mogen fetten ter ftratenwaert inne ofte over de goo-
ren, maeralleenlyck neffens ende aen de Huyfen.

Ende dat nyemant eenighe keldermonden ,oft deuren oft trappen van kelderen

oft vauten en fal mogen fetten die boven oft beneden buyten de mueren van den
Huyfe ter ftratenwaert inne ftaen fullen.

Item , dat geen tloefflagers heure oiftallen nyet voorder buyten heuren Huy-
fen ter ftratenwaert inne met den alderuyterften van den felven oiftallen en ful-

len mogen fetten dan hen luyden by den Schouteth ende Borgemeefteren ge-
confenteert en fal fyn, op dat die ftrate noch oock de gebueren daer by geen
gebreck en hebben.

Item , dat geordineert fullen worden twee oft drie goede Mannen hen met-
fens oft timmerens verftaende, oft die Metfers oft Timmerluyden geweeft hebben ,

die genoemt fullen worden ErfFfcheyders, ende fullen eenenbehoorlycken eedc
doen, eenen yegelycken rechtte doene, dewelcke alle gefchillen den erven'

ende timmeringen aengaende beflichten fullen, op datfy connen , ende ingeval-

lie van fwaricheyt tfelve rapporteren aen den Schouteth ende Wethouderen
van Breda.

Item , dat de felve goede Mannen oock op fekere tyden omgaen fullen ende
befien oft yemandt onbehoorlyck ter ftratenwaert inne metft cft timmerde ,

ende dat calengieren en verbieden , ende voorts dien van der Weth te kennen
geven. Ende dat die felve goede Mannen oock befien fullen oft die Metfers ofc

Timmerluyden in dachhueren werckende getrouwelick wercken ende der luy-

den Werck nyet en bederven , ende die fy bevynden layelyck, traechelick en-
de onbehoorlycke werckende , iUllen fy vermanen dat te beteren , Ende den
genen die fy bevynden fullen gebreckelick blyvende oft der luyden Werck be-
dervende , fullen den felven Werckluyden in d'eynde van haere werck doen
doene aff-flach ende oock reparatie van verdorven Werck, nae datfy fullen

vynden behooren.

Alle weicke Ordonnantien myn Gen. Heere voorfz. fal mogen veranderen,
meerderen , ende minderen , foo fyne Genaden bevynden fullen tot welvaren van
fynder Gen. Stadt ende den Borgeren ende Ingefetenen van dien proffytelyck
fynde, Ende viel hier in eenige fwaericheyt, die fullen wy interpreteren ende
verclaren als behooren fal. Ende willen fyne Gen. voorts fyner voorfz. Stadc
ende Borgeren van Breda alle behulp ende afïiftentie doen in alle andere faec-
ken hem mogelyck fynde tot heuren proffyte, welvaren ende tot verhalinge
van heurer fchaden foo veele des doenlyck fyn fal. Gedaen tot Breda by myn
Gen. Heere in prefentien van den Luyden van fyn Gen. Rade , ende vzn
den DrofTaert en Borgemeefteren van Breda, xxij. dach Novembris , Anno
XV=. xxxiiij. ( Ende was onderteeckent )

H. DE NASSAU.
N^. 68.
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N°. 68.

Keyzer Karel de V. ontflaet die van Breda , voor den tyt van ag-

tien jaren, van het betalen der Tollen, wegens den
grooten Brandt, enz.

Cbarks
,
par la clivine ckmence , Em-

fercur dei Romains , toujours Augufle ,

Roy de Getmanie , de Cajiille ^ de Leon ,

de Grenade , d'Jrragon , de Navarre

,

de jXaples , de Steile , de Majorque ^ de

Sardaignt^ des Ijïis , Indes ^ Terre fer-

me , de la i\kr Oceane , Jrchiduc SAu-
niche ^ Dac de Bourgoigne, de Lothter

^

de Brabant , dn Lcmbourg., de Luxem-
iourg , Conté de Flandres , d'Artoys , de

Bourgoigne , Palatin d'Hainaut , d'Hol-

lande, ae Zeelat.de, de Fernette , de Na-
tnur , Prtnce de Suave , Marquis du St.

Empire , Seigneur de Fri/e , de Salins
,

de Malines , Dvminateur en AJie ö" en

Afriqtte. Aux amcz y feaulx les Sieurs

ttre/orier general (^ Commis de nos Do-
maines Ö" Fmances , falut £5? dileSiion.

De la part de mftre tres cber i3feal Cou-

ftn, Chevalier de noflre Ordre £j? pre-

mier CbambeUain , Monfr. Henry Conté

de Najfau , Marquis de Zenetle , Sei-

gneur de Breda t^c. i3c. nous a été ex-

fojé , comme par Requefle ^ Nous pre-

fenté en jon abfence par fes Commis par

defa ,
pouvons avuir ajfez entendu

, que

apres que les Bourgeoit ö" Manans de Ja
diïle Ville de Breda y des Villages a
l'environ avoyent ejicz travaillez de Pef-

te ö" autres malaiies contagieufcs par l'ef-

pace de fix ou fept ans ^ la diSie Pejle,

dont ils efperoyent eftre fupportez en la

faifon paffee ^ sefl reprinfe es FUlaiges ö*

fubftfie en la diüe FiUe trop plus ajpre ö"

rigoureufe que auparavant. Et que Ie

23. de Juillet dernier que grand quanti-

té de fes Manans, pour evader la diHe

Pejle , s'eftoient abfenté de la Fille , fff

autres en fuffent morts
, feu de me/chief

si'eft prins en icelle Fille ,
ö* ^ faulte de

refiftence , felon Vadvertiff'ement que les

Commis lors en eurent , ils furent bruflées

Ö" au Faulbourgs ven Hollande de douze
Ö" quatorze cer.s Maifons Ö* VEglife de

Saina Jehan, fEglife de rHofpital ö"

celle des Soeurs noires , la Chapelle de

SainSi FFendelin ö" les Edifices du Mo-
naftêre des femmes , di£l Ie viel Cloitre »

hors la dite Fille ,faulf V Eglife i^ leDor-

toir. Et que Ie dit feu eufl ainfi bruflé

inejiimable quantité de hleSz ö" autres

grains, ö* d"autres diverfes Marchandi-

Karel, door de Goddelyke goeder-

tierenheid , Roomfch Keizer , altyc

Vermeerderaer des Ryks , Koningvan
Germanien , van Kaflilien , van Leon

,

van Granada , van Arragon , van Na-
varre, van Napels, van Sicilien , van

Majoica, van Sardinien, van de Ey-
landen Indien en hec vafl:e Landt, van
den Oceaan, Aartshertog vanOoften-

ryck, Hertog van Burgondien , van
Lothryck , van Brabant , van Lim-
burg , van Luxemburg , Grave van
Vlaanderen , van Artois , van Bur-

gondien , Palsgraaf van Henegouwen

,

van Holland, van Zeeland, van Fer-

nette, van Namen, Prins van Suaben,
Markgraaf des H. Ryks , Heer van
Vriellandt, van Salins. van Meche-
len , Heerfcher in Afie en Afrika.

Aan onze lieve en getrouwe de Hee-
ren Thefaurier generael ende Commi-
fen van onze Domeynen enFinantien,

Salut, en toegenegentheyt. Van we-
gen onzen zeer lieven en getrouwen
Neef, Ridder onzer Orden , en Grooc
Kamerlinck , Heer Hendrik Graaf vaii

NaiTau , Markgraefvan Zenette , Heer
van Breda, enz. enz. is ons te kennen
gegeven

,
gelyk wy uyt het Requeft

aan ons , in zyne afwezigheid over-

gegeven door zyne Gemagtigden van

herwaerts over, genoegzaam verdaan
hebben. Dat naa dat de Borgers en
Inwoonders van zyne gemelde Stade

Breda en van de Dorpen daar om-
trent gelegen

, geduurende den tyd

van fes of zeven jaaren bezocht waren
geweeft met de Peil en andere be-

fmettelyke ziektens, de gemelde Pefl,

waar van zy hoopten in 't voorleden

jaargetyde te zullen verlofl: zyn ge-

weeft , zich wederom in de Dorpen
heeft geopenbaert , en binnen de voorfz.

Stadt veel harder en ftrenger woedt
dan voorheen: En dat op den 23. van
Hooymaandt laeftleden, wanneereene
groote menigte van derzelver Inwoon-
deren , om de Peft te ontvycken

,

zich buyten de Stadt hadt begeven

,

en anderen geftorven waren , in di«

Stadt door ongeluk brandt isontftaen,

en } by gebrek van tegenftant , naa

Qqq het
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fes , y comme les meubles ö* autres blens

eftans es dits maijons : chvfe pitoyable ^

ouir, non fcultment findicible interefl de

nojire dit Coufm Ie Conté de Najliu (^

des Manans du dit Breda ,
Ö" rappa-

rente mine de la dite P^iUe ; mais aiijji en

grand diminution de nojlre Domaine de

-Toulieux , Ie droit des quelz les Bourgeois

du dit Breda fouloyent payer y pajfans a-

vee leurs marchandifes, aiiffi en diminu-

tion de MOS jiides en Brabant, dejquels les

Bourgeois de la Fille de Breda ö" du Ter-

roir ont accouftumez contribuer bonne por-

tion^ Ö* icelle pour la plu/part payer ca-

pitalement ; Pour autant que plufieurs des

dits Bourgeois ayans de quoy vivre^ pour

evader la contribution capitale des dits

Aides 13 de 1'oudieux
,

puis Ie dit feu

fe font retirez y retirent en Jnvtrs
,

Boijleduc, Berges , Sinte Geertruyenber-

ge , Zevchbe/gen ö" autres l^illes , les

Bourgeois dejfdelles font francs de Tou-

lieux ö"
fi

paient les Aides a la charge du

corps d'iceltes Filks , Et eft vrayfembla-

ble, que les Bourgeois du dit Breda qui

encores y font , d femblable occafton aban-

donneront la elite Ville
^
fans efpoir qu'ilz

y doibvent retourner , 6? fnoins qu'ils y
doibvent tedifier leurs maifons brufées ,

ne que Nous en l'advenir y debvions pro-

per de Toulieux , ny Aides , nefuflmoien-

nant prompt remede , £5? ?«f Af l^ qui-

iance dé la portion de la Fille ^ Echevi-

nage ö* Franchife de Breda Ö* des habi-

tans, de tnus Toulieux ö* de ious Aides

accordcz y echouez 6? que accorder ö*

cchicir fe poulroient ,
ponr Ie temps d'ung

an requife par les dits Gommis par ma-

niere de provifion , il nous alt plu faire

tenir en furceance Ie paiement de ce que la

dite Fille powuoit devoir de fa portion de

lui dccourant du terme de SainÈi Jehan y
de ce que en echerroit au No'él dermcre-

ment pajfez . tant feulemer.t jufques au-

trement en feroit ordonné. En oulire

Nous a ejiez expofez par notre dit Cou-

fm Il Conté de Naffau ,
que en Van qua-

tre'vingt y neuf dernier furent huflêes

du feu de mefchieff en la dite Fille de

Breda en la Rue du Marchez aux poif-

fons tirant d la porie vers AnverSy en-

viront cent foixante dix Maifons ,
ö* que

par la Hertelinge de Brabant
,
que lors fe

renouvella ^furent trouvez dedans la mu-
raille du dit Breda cinq eens foixante qua-

torze Maifons
,

ö" bors de la diHe mti-

raille es faulxbourgs d la Heyde ö" Tete-

ringe qui font de la franchife d"icelle Fille,

fix eens cinquante ö" tt ois , Revenans par
enfembk d dcuze eens vingt fept Maifons \

Et

het bericht , 't gene de Commifen
doen ter tyd daar van hadden , aldaar

en in de Voorfteden , naar de Hol-
iandfche zyde , verbrant zyn tulTchen
de twaalf en veertien hondert huyfen

,

mitsgaders de Kerk van St. Jan, de
Keric van 't Gafthuys en die van de
Zwarte Zufters , de Kapel van St. Wen -

delin , en de Gebouwen van het Non-
nen Kloolter

, gemeenlylc het ouda
Kloofler genaemt

,
gelegen buyten de

Stadt , uytgenomen de Kerk en de
Slaapplaetzen. En dat die brandt ook
eene onwaerdeerlyke menigte van Ko-
ren en andere Granen , en verfcheyde

zoorten van Koopmanfchappen , als

mede den Huysraedt en andere goe-

deren in de gemelde Huyzen wezen-
de , hadt verilonden. Ken erbarme-

lyke zaak om te hooren ! niet alleen

tot onnoemelyke fchade van onzen ge-

melden Neef den Graaf van Nallau,

en der Inwoonderen van Breda , en
waarfchyneiyk tot verderf en onder-

gang der voorfz. Stadt ; maar ook tot

groote vermindering van ons Domeyn
der ToUen , welk recht de Borgers
van Breda gewoon waren te betalen

als zy met hunne goederen daar voor-

by kwamen , Alsmede tot verminde-
ring van onze Beden in Brabant , waar
van de Borgers en Inwoonders der
Stadt en des Lands van Breda gewoon
zyn een goedt deel , meerendeels hooft
voor hooft op te brengen;Nademael ook
verfcheide dier Borgeren , hebbende
middelen om te leven , om die hoof-
delyke fchatting der gemelde Beden
en Tollen te oncgaen, zich, naa den
voorfz. brandt , van daar hebben be-
geven , en nog dagelyks vertrecken
naar Antwerpen , 's Hertogenbofch

,

Bergen , Geertruidenberg , Zevenber-
gen en andere Steden, welkers Bör-
geren vry zyn van Tollen , en alwaer
de Beden be'taelt worden uyt de ge-

meene inkomfle dier Steden, En het
waarfchyneiyk is , dat de Borgers van
Breda, welke daar nog zyn, by dier-

gelyke gelegentheid de gemelde Stadt

mede zullen verlaten , zonder hoop
dat zy daar weder zullen komen , veel

min hunne verbrande Huyfen weder
opbouwen , nog dat wj voor het toe-

komende aldaar zouden genieten eeni-

ge Tollen en Beden , 't en ware by
tyds daar in werde voorzien , en dat

,

op den Kvvytbrief van het aandeel der

Stadt , Schependom en Vryheid van
Breda en derzelver Inwoonders, van

alle
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Et que la portion d'iceUe Fille en rAide

de cent mille livres fut laxé ^ tretze eens

cinquante deux iïvres htiit foulz Tournoys^

que en ïan /int fix dernier
,
que les iVjai-

fons atiparavant brufiées d, treda eftoyent

reddifiées, la Herteiinge de Brabant fut

derecbef renouvellé, l5f que dedans la Mu-
raille de B>eda furent irouvées fept eens

quarante ung Maifons c? aux Faulxbourg

et la Heyde Ö" -Teterin^e Ö* hors la diie

muraille de ia franchife dicelle onj'e eens

vingt Ö" ««^» Revaians cl dixhuit eens

foixante deux Maifons ,
Ö* que lors la por-

tion de la dite Fille en VySyde de eens mil-

le livresfut hatilfie de treize eens cinquan-

te deux Inres . fept foulz , huit deniers.

Q ua la dite Fille de Breda a Voccafion

de la perte d'im-iron cent foixante dix mai-

fons par Ie pyemierfeu, furent faites gra-

ces detous yli'ies pour letempsde meufans;

que en l' /jide courant dedtux cem mille li-

Wes par anj:x ans durant , en regard aux

grojfes cba>gcsy grace luy a eté fait du-

rant les quatre premiers années de leur

fortion fai thacung an ,
Ö* les deux der-

nieres awio;^ de trots pars., (^ que avant

Ie dit premis:- feu de Breda les Bourgeois

de la dite Fille avec leurs denréei ö* mar-

chandifes ts? toujours puis jufques ores ont

paffe par devant Ie Toulteux de Geervliet

l^ les membres dicelluy ,
moiennant la

fomme de fix vingt livres Tournois par an

de ferme., qui a cl durer toujours jufques

(t fan quayante , Nous requirant en toute

humitité noflre dtt Coufm de Najfou., con-

fideré ce que deffus ^ £5? que par Ie feu du

436 Juillet ont ejlé brufiées en ladite Vil-

Ie par compte fait cinq eens quatre vingt

we Maijom , trois Eglifes i3 une Chapel-

le Et aux Faulxbourgs vers Hollande

deux eens foiyante 13 dixhuit
.,
revenansa

huttcens cinquaiue nxuf Mai(o>ii., y inefli-

mable quaniité de grains (3 autres denrées

Ö* marchandifes ,
Ö" cmme tous les meu-

hles eflans es 'dits Maifons comme dit eji^

Ö* ne font demeurez en ladite Ftlle que la

Grand Eglife 13 cen-s foixante maifons ,

prte ineftimable (3 d laquelle intereji du

premier feu ne faiü h comparer. Et eu

par Nousfingulier regard a ce que les Bour-

geois dudit Breda fetirez es Filks dejfus

mmmées, (3 autres franchifes de Toulieux

6? ^ides comme dit efi , ne retourneront

au dit Breda fujeEl audtt Toulieux (3 Ai-

des, (3 ny a ejpoir de redification d'icelle

Fille, ains apparence de totale ruine, non

feulement ^ ïinfupportabk perte dudit Ex-

pofant , (3 de fes Bourgeois la povre de-

firuSlion , mats auffi d nojlre interefl en la

maniir diStt , Ö" outn ce en diminution

de

alle Beden reeds toegeflaen en verfchc'

nen , en welke zouden konnen wer-
den toegeftaen en verfchynen, voor
den tyd van eenjaar, by de gemelde
Gemagdgden voor eerftverzogc,het ons
mogt behagen de betaling van 't gene
de. voorfz. Stadt zoude mogen fchul-

dig wezen van haar aandeel , loopen-
de van den termyn van St. Jan , en ver-
fchenen op Kersmis laaftleden , op te

fchorten, alleen tot dat anders daar
omtrent zoude wezen befchikt. Voorts
is ons by onzen voornoemden Neef,
den Graaf van NafTau , te kennen ge-

geven, dat in 't jaar veertien honderc
negen en tagtig . in die Stadt van de
Vilfer Straet tot aan de Antwerpfche
Poort, door een ongelukkige brand,
vernielt zyn omtrent honderten zeven-
tig Huyfen, en datby de Herteling van
Brabant, welke doenmaels wierdt ver-
nieuwt , binnen de muuren van Breda
gevonden.wierden vyfhondert vier eu
zeventig Huyfen . en buyten de gemel-
de muuren , in de Voordeden als me-
de in Terheyden en Teteringe , welke
onder de Vryheid der Scadt behooren,
fes hondert drie en vyftig Huyfen, te

zamen uytmakende twaalf hondert ze-

ven en twintig Huyfen ;En dat het aan-

deel dier Stadt in een Bede van hondert

duyfend ponden geftelt was op dartien

hondert twee en vyftig ponden en agt

ftuyvers Tournois , dat in 't jaar vyf-

tien hondert fes en twintig, wanneer
de voorheen verbrande Huyfen weder
waren opgebouwt, de Herceling vau

Brabant weder wierdt vernieuwt, en

dat binnen de muuren van Breda doen-

maels gevonden wierden feven hon-

dert een en veertig Huyfen , en in de

Voorlieden ook in Terheyden en Te-
teringe, buyten de muuren, onder

defzelfs Vryheid , elf hondert een en

twintig , makende te zamen agtien

hondert twee en feftig Huyfen , en dat

alfdoen het aandeel dier Stadt, in de

Bede van hondert duyfend ponden,

was verhoogt met dartien hondert twee

en vyftig ponden feven ftuyvers agt

deniers. Dat aan de gemelde Stadt

van Breda , ter oorzaek van haer ver-

lies van omtrent hondert en zeventig

Huyfen, door den eerflen brandt, voor

den tyd van negen Jaaren kwytge-
fcholden zyn alle de Beden ; dat in de

loopende Bede van tweemael hondert

duyfend ponden , toegeftaan voor den

tyd van fes agtereenvolgende Jaaren

,

haar
,
gemerkt den zwaaren laft die haar

(2.qq 2 drukt.
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de fervke que firent ïesfredécejfears dudit

Expofanty^ luy (l raifon de la diBe yU-

Ie ont acceiiflumé faire , sil ny eft reme-

de. Et mefmement que de grace efpecial

il Nous plaife accorder audit Suppl. pour

fa di£le Fille, Echevinalge £5? franchife

de Breda ^ fupporti^ quitance de tous Ai-

des, accordez Ö* que en Caventr par les

Etatz de Brabant è quelque occafion que

(efoit accorder fe pouront, ö" des arrierai-

ges d'iceux , Enfemble de Toulieux de Geer-

vliet , de la ferme d'iceluy (J de ce quilz

en folroyent debvoir , i^ du droir de 'tou-

Ueux de Tfekeroort , du quel en navgant

de eau douce en eaux falée Hz font francs

Ö* payent feukment en navigattt d'eaux

falée en eaux douce ^
que efi peu fouvent ^

(^ que pttit Nous preuffite ; Et outre plus

de droit de tous Toulieux d nous afartenant,

fc? ce pour Ie temps fcf terme de vingt ans

frocbainement venans dujour dudit dernier

feu , l^ de ce que ieffus luy faire expedier

HOS Lettres patentes pertinentes.

Sga^

drukt , Kwytfchelding is gedaan van
haar geheele aand^rel geduurende de
vier eerfte Jaaren, en van drie vier^

dens in de twee laefle jaaren , en zulks

van haar aandeel ir. ieder Jaar. En dat

voor den eerften brandt f.e Breda , de
borgers dier Scadt, zoo wel als zedett

altyt tot nu toe , met hunne Eet- en
Koopmans wa;;ren , den Tol van Geer-
vliet endeszelfsComptoiren zyn vootT

by gevaren , voor eene jaarlykfe uy t-

reyking van hondert en twintig pon-
den Tournois aan pacht, welke pacht

nog moet duuren tot het jaar vyftienr

hondert en veertig ; de gemelde onze
Neef van Naflau ons in alle nedrigheid

biddende , dat , in aanmerking van al 't

geen voorfz.is, en dat door den brandt

van den 23. van Hooymaandt in de ge-

melde Stadt, volgens de nette Lyft

daar van gemaakt, verbrant zyn vyf
hondert eenentagtig Huyfen,drie Ker-

ken, en een Kapel, en in de Voor-
fteden, naar den kant van Hollandt,
twee hondert agt en zeventig , te zamen
uytmakende agt hondert negen envyf-
tigHuyfen, en eene onnoemelyke me-
nigte van granen en andere waaren en
Koopmanfchappen , mitsgaders alleden

Huysraedt in de gemelde Huyfen w^e-

zende, gelyk voorfz. is, zoo dat 'er

in de gemelde Stadt niet meer dan de
groote Kerk en hondert en feflig Huy-
len zyn overgebleven. Een onwaer-
deerlyk verlies , en by 't welke de fcha-

de des eerflcn brandts niet is te verge-

lycken. En by ons zonderling in op-

merking genomen zynde , dat de Bor-

gers van Breda, welke hen , zoo als

gezegt is , naar de bovengemelde Ste-

den en andere Plaatzen, vry van Tol-

len en Beden wezende, begeven heb-

ben, niet licht zullen naar Breda terug

keeren , welke Stadt aan de voorfchre-

ve Tollen en Beden onderhevig is , en
'er dus geen hoop van wederopbou-
wing dier Stadt meer overig, maar in

tegendeel haar geheele ondergang te

verwachten is, niet alleen tot een on-

herflelbaar verlies van den gemelden

Suppliant, en het droevig verderf der

voorfz. Borgers , maar ook tot on-

ze merkelyke fchade, gelyk boven
gezegt is , en boven dien tot ver-

mindering van den dienll welke de
Voorzaten des voorfz. Suppliants

,

en hy zelve zyn gewoon geweefl;

te doen uyt hoofde van dezelve Stadt,

't en ware daar in werde voorzien ; En
dat het ons behage uyt een byzondere

gunft
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;
,Sgavoir vous faifons ,

que ces chofes

conftderéi y fur ictlles eu l'advis pre-

miers de Jehan Mcies Receveur General

de nos Aides de Brabant^ ö* de Gens de

pos Comptes a Btuxelles^ 6? iceulx veux fj?

/ur Ie tout ouiz par nojlre tres chere ü"

tres aymée Soeur la Roine Douagiere de

Hongrie^ de nubeme^pour Nous Regente

de par dega , y par elk aujfy $uy noftre

dit Cottftn Ie Conté de N*Jfou , Nous in-

(linans favorabkment i la JuppUcation ö*

Requefte de mflre dit Coujin Conté de

Najfou, en confideratio» mefmement des

p-ands , notables ö* agreables fervices ,

qu'il mus a fai5l en plufieurs (3 diverjes

manieres , Et h fin qu'en Pavenir il/bit

tant plus enclin d'y continuer , £5? que nos

fucccffcurs Ducz ö* DucheJJes de Brabant

fuij/ons prouffiter de la portion d' Aidei en

fa diüe Ville^ Echevinaige y Franchife de

Breda. Avons a luy (^ aux inhabitans

dicelle Fille , Ecbevinage Cs? Franchife

oSroyé , confenii £5? accordé, oBroyons
,

eenfentons 6? accordons par forme de Don
£sf quitance, par grace efpecial, par ces

frefentes. ^ue pour dix huit années d ve

nir
,
ö" trentc fix termes du jour de Saint

Jehan Baptifie dernier inclus
,

pour Ie

premier terme , en avant ilz feront , demeu-

teront quites 6? dechargées de leur entiet e

fortion de tous Aides accordées £5? k accor-

der h noftre prouffit par les Etats de no-

ftre Pays ö" Duchié de Brabant , que icel-

ie Fille prent a fa charge felon la Herte-

lin-

gunft, aan den Suppliant voor zyne
gemelde Scadt , Schependom en Vry-
heid van Breda, te verleenen onder-
ftanc en kwytfchelding van alle de Be-
den reeds toegeflaan , en welke verders
by de Staten van Brabant , by wat ge-
legentheid het oock zy, zouden mogen
toegedaan worden, met alle derzelver
agterflallen , en te gelyk van den Tol
van Geervliet en de Pacht van dien,
met het gene zy deswegen nog mogteh
fchuldig wezen , als mede van de Tol-
len van Yfekeroort, van dewelke zy,

uyt het zoet in het zout water varen •

de, vry zyn, dezelve alleen betalende
als zy uyt het zout water in het zoete
varen, 't gene zelden gebeurt, en voor
ons van weynig belang is , en boven
dien noch van alle Tollen aan ons toe-
behoorende, en zulxs voor den tyd
van twintig naaflkomende Jaaren , te

rekenen van den dag van den laeften
brandt, en van het gene voorfz. is

hem te doen uytvaerdigen onze openê
brieven daer toe dienende.

Doen u te weten , dat wy alle deze
zaken in aanmerking genomen, endaar
op alvorens gehadt hebbende het ad-
vies van Jan Moies Ontfanger Gene-
rael van onze Beden van Brabant # en
van de luyden van onze Rekeningen
te Bruflel , en dezelve gezien en op al-

les gehoort zynde by onze zeer lieve

en geminde Sufter de Koninginne We-
duwe van Hongaryen en Bohemen,
van onzent wegen Regente dier Lan-
den , en by de zelve mede gehoort
zynde onze gemelde Neef de Graaf
vanNaflau, en wy genegen zynde, ter

bede van onzen voornoemden Neef,dea
Grave van Naflau , wegens de groote

,

aanmerkelyke en aangename dienften,

welke hy ons op veele en verfcheyde
wyze gedaan heeft , en op dat hy in 't

toekomende des te meer genegen zou-

de zyn om daar in te volharden, en
onze nakomelingen de Hertogen en
Hertoginnen van Brabant zouden kon-
nen genieten het aandeel zyner voorfz.

Stadt, Schependom en Vryheid van
Breda in de Beden , hebben aan hem en
aan de Inwoonders dier Stadt, Sche-
pendom en Vryheid , by wyze van gif-

te en kwytfchelding , uyt eene zonder-

linge gunft vergunt, toegeftaen, en
verleent , vergunnen , ftaen toe en ver-

kenen by dezen tegenwoordigen

,

dat zy voor den tyd van agtien naaft-

komende jaaren, zynde fes en dartig

Q.qq 3 te^-
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Ungen dernierement faiSle , tant pur la

puition du Corps de la Ftlle , comme pour

rEchevinage (^ Franchifedicelle comprin-

fe en la di£le Hertdingen feulemetit
, fans

toucher aux Ftllages , nommé Ie Pais de

Breda ,
qui ont leur Hertelingen a part.

Si "vous mandons par ces dits pre[entes y

que faifant les dits du Breda ioyr de notre

grace , Don^ quitance, t^ accord, vous

les tenez ö* P<^t notre Receveur Generalde

ms Aides de Brabant prefent Ö" advenir

faiSles tenir quittes y dechargees de leur

fortion de tous Aides accordez ö* a accor-

der en notre dit Pays de Brabant , Chnime

dit efi. /iu quel notre Receveur Gemral

de nos Aides de Brabant prejen: ^ a venir

tnandoKs par ces ditesprefenies lettres ain-

ft Ie faire. Et par rapportant du premier

terme Copie Autenticque aa ces me/mes, csf

è chacun terme lettres y ricognoijfance aes

dits de Breda d'avoirjouy de notre dv.e gra-

ce ö* qnitance , Et au dernicr terme as
mefmes Onginables peur étre cafjées a no

tre feureté. Nous voulons la fomr/.e d quuy

notre dite quitance aura monté étre paJee
6? alienée es Comptes ö* rabatue de la re-

(epte de notre Receveur General des Aides

de Brabant prefent ö* a venir qu'ilappar-

tiendrapar les dits de nos Comptes a Bru-

xelles. Auxquels mandons femblablement

ainft Iefaire fans difficultéy car ainfi nous

flait il, nonobjiant quelconques Ordonnan-

ces, ReJiri£iions f
Mandemens ou Defenfes

^ ce contraire:. Donné en noftre Fille de

Bruxelles Ie xvj.jcur de Febvrier , Van de

Grace Mil cinq eens trente cinq , de nofire

Empire k i^^^^Et de nos Regnes de Ca-

fiille 6? autres Ie ip™^. Ainft ftgné, par
tEmpereur , la Royne 13c. Le tres Reve-

rend Archevefque de Palerme Chieff du

frivé Confeily le Duc d^ jierfchot l^Cs le

Conté de Hoochftrate {«f Seigneur de Mo-
Jembais, Chieffs, MeJJires Jehan Raf-
fault Sr. de Neufville Treforier General,

Hugues de Grammaez Sr. de Wingene,
Chevaliers Commis des Finances ö" autres

prefens. (Seelé en fimple queue, Et
efcrit au doz ) Les Chieffs , Treforier Ge-
neral 6? Commis des Domaines é? Finan-

ces de VEmpereur noftre Sire confentent ,

autant que en eulz eft , que le contenu au
blanc de cefles foyt fumi ö* accompli tout

ainft y felon ö* p^ir la mefmeferme 6f ma-
niere

, que Sa Majejlé le veult {<? mande
efire faiH: par icelles. Fait au Bureau des

Finances a Bruxelles le 25^ jour de Feb-
vrier, Mille cinq eens trente cinq. ( Et fi-

gné) A. DE Lalaing, Philippe
de lxnnoy. ruffault, h. de
Grammsz.

termynen , den dag van St. Jan laaft-

leden voor den eerften termyn ge-
reekent, en zoo voort, zullen zyn en
blyven vry en ontllagen van haar ge-
heel aandeel in alle de Beden reeds
toegeftaan en verders toe te flaan toe

onzen profyte by de Staten van ons
Landt en Hertogdom van Brabant,
welke die Stade tot haren lafle nee-
men , volgens de Herteiing laaft ge-
maakt , zoo voor het aandeel van de
Stadt zelve, als van het Schependora
en Vryheid van dien in de gemelde
Hertehng begreepen, egcer voor die

alleen, en zonder dat uit te ftrekken
tot de Dorpen

, gemeeniyk het Landt
van Breda genaemt, welke haar Her-
teling byzonder hebben. Willen en
bevelen u derhalven by dezen tegen-

woordigen, dat gy lieden, die van Bre-

da latende genieten onze gunft, gifte,

kwytfchelding , en vergunning, hen
vry houdt , en door onzen Ontfanger
generael van onzs Beden van Brabant

,

tegenwoordig en toekomende , doec
vry houden en ontflagen van hun aan-
deel in alle de Beden toegeftaan en nog
toe te ftaan in ons Landt van Brabant j

gelyt^ hier voor gezegt is. Aan wel-
ken onzen Ontfanger generael van on-
ze Beden van Brabant , tegenwoordig
en toekomende , wy mits dezen beve-
len zig daar na te gedragen ; zullende

op den eerften termyn , een Copye au-

thenticq van deze brieven moeten wer-
den overgelegt , en op yder termyn
een recognitie van die van Breda,
waar by zy erkennen dat zy deze on-
ze gunlt en kwytfchelding hebben ge-

nooten , en op den laeften termyn de-

ze oorfpronkeiyke Brief zelve overge-
geven worden, om te worden door-
geflagen en vernietigt tot onze zeker-

heid. Willende M'y dat de fomme,
welke de gemelde onze kwytfchel-
ding zal komen te bedragen , zal

worden in rekening geleden, en af-

getrockenvan den ontfangft van onzen
Ontfanger generael der Beden van
Brabant, tegenwoordig en toekomen-
de , by hen welken het zal behooren

,

in onze Rekenkamer te Bruffel, wel-
ken wy insgelyks bevelen alzoo te

doen , zonder eenige zwarigheid , want
ons alzoo behaagt , niet tegenftaende
eenige Ordonnantien , Bepalingen ,

Mandementen of Verbooden aan deze
tegenftrydig wezende. Gegeven in

onze Stadt Bruffel den feftienden van
Sprockelmaandt , in ' tjaar Duyfend vyf

hon-
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hondert vyf en dardg , van ons Key-
zerryck hec vyftiende , en van onze
Koningrycken van Kaftilien en andereji
het negentiende. Aldus getekent, by
den Keyzer , de Koningin , enz. de
zeer Eerwaarde AertsbiÜchop van Pa-
Jermen , Hooft van den geheimen
Raad , de Hertog van Aerfchot , enz.
de Graaf van Hoogftraten, en de Heer
van JVIolenbais , Hoofden , de Heeren
JaJi Raffault Heer van NeufviiJe , The-
faui-ier generael, Hugo van Grammaez
Heer van Wingene , Ridders , Com-
mifen ter Finaniie , en anderen daar
by tegenwoordig zynde. (Qezegelt aan
een enkelde fleert , en op de» rug ftont ge-

Jcbreven) De Hoofden , de 1'hefaurier
generael , en de Commifen der Do-
meynen en Financien van onzen Heer
den Keyzer , bewilligen , zoo veel in
haar is, dat den inhoudt in 't witte
dezer brieven vermeld, worde nage-
komen en uytgevoert, zoodanig, en
in dier voegen , als zyne Majelleyt
daar in wil en beveelt te gefchieden.
Gedaen ten Comptoire der Finantien
te Bruflel den vyf en twintigften van
SprockeJmaandt, Een duyfend vyf
hondert en vyf en darcig. En gete-

kent ) A. D£ Lalaing , Philips de
Lannoy , RuTFACiT , H. PE Gram-
MAEZ'

N°. 69.

Oftfoy , waarby de Stadt Breda wordt opgericht tot eene Vrye
Stadt, en voor altyt ontheven van d^nBrabantfchen Tolh

Philippe , by der gratiën Godts , Coninck van Caflillien , van Leon , van Ar-
ragon , van Navarre , van Napels , van Siciiien , van Maillorke , van Sardey-

nen, vandeEylanden Indien en de vaflen landen der ZeeOceane, Ertshertoge

van Oülenryck, Hertoghe van Bourgoingnen , van Lothryck, van Brabant,

van Limborgh , van Luxemborgh , van Gelre ende van Melanen , Grave van
Hapsborch , van Vlaenderen , van Arthois , van Hourgoignen , Palsgrave van .

Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt , van Namen ende van Zutphen

,

Prince van Suave, Marckgrave des Heylich Rycx, Heere van Vrieflandt,

Sdins, Mechelen, van der Stadt, Steden ende Landen van Utrecht, Overyf-

fel ende Groningen , ende Dominateur in Afie ende in Affiricke , Doen te we-
tene alle jegenwordige ende toecomende, dat wy ontfangen hebben die oit-

moedige Supplicatie van die Superintendent DrofTaert, Schouteth , Burgemeef-

teren. Schepenen ende Raad der Stadt van Breda, inhoudende hoe dat de
voorfz. Stadt wefende een Frontierftadt van onfen landen ende Hertogdomme
van Brabant duerende den tyt van de voorgaende troubelen ende Spaenfche
Regeringe, altyt belaft is geweeft met fware garnifoenen boven die dagelyxe

contributie beloopende tot groote exceffive fommen, dewelke ende meer an-

dere laften foo groot en fwaer fyn gevallen, en ataogh jegenwoirdelyk fyn,

dat de felve Stadt gecomen is in geheele decadentie, ende die neringe feer

vermindert, ende gefchapen is voirts t'eenemael gedefoleert te wordene; dwelck

aenmerkende , hebben die voornoemde Supplianten onderlinge geadvifeert ee-

nige
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nige middelen die fouden mogen dienen cot confervatie ende vermeerderinge

van de neeringe der voorlz. Scadc , ende ten eynde de felve te meer ende be-

ter fouden mogen werden gepopuleerc, d'welcü niet aüeenlyck prouffytelyck

en foude wefen voir de voorfz. Stadt, maer oock voor onfen Janden ende Her-
toghdomme van Brabant ende die Generaeliteyt , aengefien dat de voorfz.

Stadt fynde wel gepopoleert ende goede neeringe ende profperiteyt hebbende,

middel foude hebben om de voorfz. Stadt, die als voiren moet bewaert worden

als een Frontierftadt , hen felven te bewaren ende onderhouden , fonder dat van

noode foude fyn defelve te bewairen ende onderhouden met vrempde garni-

foenen , ende om daer toe te comen , en hebben die Supplianten geen beter

middel cunnen geadviferen 't welck ten meeflen proufFyte van den Supplianten

ende advanchemente van de voorfz. Stadt foude mogen geadmitteert worden,

dan dat die voorfz. Stadt van Breda mede foude. worden geerigeert tot een
Hoofcftadt onfes voorfz. Lants van Brabant , ende dat hen worde geo6lroyeert,

dat alle degene die aldaer eenige Ambagte fouden leeren, den behoorlyken tyt

voleynt hebbende overal fouden fyn vry, in aldervuegen al oft fy die fe'lve Ara-

bagcen in eenige andere vrye Stede fouden hebben geleert gehadt , ende dat

daer en boven d'lngezetenen des voorfz. Stads van Breda fouden worden vry
ende exempt van onfen Brabantfchen Thol , alles in conlldcratie van de groo-

te dienflen den Landen gedaen ende noch dagelyx doende fyn, als foo by den
onderhout van de garnifoenen, als in de jegenwoordige Fortificatie der voorfz.

Stadt, grootelyx dienende tot confervatie van de nader geünieerde Provin-

ciën , te meer
,
geconfidereert dat voirtyden het Landt van Breda is geweeft

een Landt ende Jiirisdiólie apaert, gefepareert ende didtinft van den Lande van
Brabant ende gebeneficieert van veele fchoon previlegien ende exemptien

,

blyckende by feekere contraften gemaeckt ende aengegaen tuflchen onfen
Voorfaeten zaliger gedaélen , Henrick , Hertogh van Lothryck ende van Bra-

bant ter eenre , ende Godefroide van Breda ter andere zyden , in dato Duyfend
tweehondert twalff fexta Calend. Martii, ende daerenboven en hebben die

Hertoge van Brabant over het Landt van Breda geen beden gehouden , maer
hebben die van Breda altyt vry ende exempt geweefl van beden , fonder oyt

eenige gegeven oft betaelt te hebben , ten tyde toe , van den Hertoch Wenfe-
laus , die welcke yerfl heeft verworven , dat men hem uyt gratie ende nyec
van Rechtswegen heeft geaccordeert feker beden , blyckende by vier diverfche

brieven daer op den Ingefetenen van den Lande van Breda by den felven Her-
'

toch Wencelaus verleent , in date refpcftive den vyfthienlien Novembris Duy-
fend dryehondert ende feven en vyftich, ende den twaelfilen Jannuary Duy-
fent dryehondert ende drye ent feflich, en den negenden Novembris Vierent-

zeventich , ende mitsdien 't voorfz. Landt van Breda is feparaet geweeft van
den voorfz. Lande ende Hertochdomme van Brabant, foo liebben die van Bre-

da gewefen by arreft , fonder dat men van de Vonniffen by Schepenen van Bre-

da gewefen heeft mogen appelleren oft reformeren aen die van onfe Cancelrye
van Brabant oft elders,^ oock naerdyen 't voorfz. Landt is gecomen aen den
Hertoch van Brabant, noch oock naerdyen den Hertoch 't Mve Landt heefc

vercocht aan Jan van Poianen Heere van der Leek , blyckende by de brieven
van vercrygen by den voorfz. van Poianen tegen den Hertoch gedaen , in date

den eerften dach Aprilis Duyfend dryehondert ende vyftich
, gelyck men van

den vonnifle by de voorfz. Schepenen gewefen nooyt en heeft gereformeert

,

dan tzedert dat onfen feer lieven ende getrouwden Neve, Ridder van onfer Or-
den, Gouverneur van Brabant, Hollandt, Zeelandt , Vrieflandt ende Utrecht

,

Heeren Willem Grave van Naffou, Prince van Orangnen&c. minder van jae-

ren zynde, is geordonneert dat die van Breda fouden fyn reformable by provi-
fie,by welcke brieven van Vercryge van Poianen blyckt oock, dat die Hertoch
van Brabant thunwaerts nyet en heeft gereferveert dan fimpele homaige , in-

dervuegen dat men int gene des voorfz. is den Supplianten we! foude mogen
accommoderen , aengefien dattet fèlve foude gefchieden fonder onfe fchade als

Hertoch van Brabant ende van den Lande , maer ter contrarie tot grooten
voordeel van den felven , foo 't felve foude tenderen tot meerdere dignkeyt van
onfen voorfz. Lande van Brabant , befundere nu ter tyt, in den afval van eenige

van de principael Steden , ende anderfints uyt dien comende de voorfz. Stadt

gepopu-

I
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gepopuleert te worden ende crygende profpericeyt van neeringe, beter middel

lal hebben om occurrerende lallen te helpen dragen, daer deure de voorfz.

Stade oock des te beter Jal worden gepraelerveert ende gedefendeert tegens

die vyanden in allen tyden,tot groot voordeel van de gemeynijn Ingezetenen

van Brabant ende omliggende Landen, Soo hebben de voornoemde Supplian-

ten ons feer ootmoedelyk gebeden , dat ons gelieven fal , regard nemende op 't

gene voorfz. is, ende andere goede confideracien , de voorfz. Stadt van Bre-

da te willen erigeren tot een Hooftfladt, ende felvete maecken een Vry Stadt,

foo dat de gene die aldaer eenig Ambacht fullen leeren , alomme fullen wer-

den gehouden , al oft fy 't felve in eenige andere vrye Steden geleert gehadt

hadden, ende tot dyen d'Ingezetenender voorfz. Stadt van Breda van nu voort-

aen ten eeuwigen daghe te houden vry ende exempt van onfen Brabantfchen

Thol, gelyk andere Steden van Brabant, ende hen op alles verleenen ende

te doen expediëren onfen opene brieven daer toedienende. Soo ift, dat wy
't gene voorfz. is overgemerckt , ende hier op gehadt hebbende 't advis , eerft

van onfen voorfz. Neve den Prince van Orangien als Baenreheer van Breda,

daernae van onfen lieven ende getrouvi^en die Cancelier , Praefident ende Luy-

den van onfen Raeden ende Reekeningen in Brabant, metgadersvan den Hooft

en de Gecommitteerde van onfen Domeynen en Financien, die welcke oock

daer op gehadt hebben 't advis zoo van die van den Rade als Reekencamer tot

Breda voorfz. , ende confecutivelyck 't advis ende confentemcnt van onfe lieve

ende wel beminde die Staeten ons voorfz. Lants van Braoant
,
genegen wefen-

de ter beden ende begeert van de voorfz. van Breda, Supplianten, zunder-

linge regard nemende op den voorfz. confente der voorfz. Staten ons Lants van

Brabant hier inne gedregen , ende op de goede ende feer getrouwe dienften

,

groote fchade, verlies ende cofl by de voorfz. Supplianten, ende haeregemeyne
Borgeren ende Inwoonderen der voorfz. Stadt van Breda, duerende defetrou-

blen gedaen ende geleden, hebben oock by advyfe ende deliberatie van onfen

feer lieven ende feer beminde Neve ende Broeder den Ertshertoge van Oillen-

ryck Hertoge van Bourgoignen enz Gouverneur ende Capityn Generael van
onfe Landen van herwens overe , ende van onfe feer lieve ende getrouwe die

-Luyden van onfen Raeden van Staten neffens hem wefende , uyt onfer rech-

ten wetentheyt ,au£toriteyt ende ^olle macht de voorfz. Stadt van Breda opge-

rjgtendegeërigeert, oprichten ende erigeren bydefeneen Vry Stadt, o6lroye-

rende ende accorderende de voirnoemde Supplianten foo voor hen , haere na-

comelingen in wette, als alle Borgeren ende Ingezetenen der voorfz. Stadc

van Breda, dat defelve van nu voortaen fal wefen en gehouden fyn voor een

vrye Stadt , ende fal genieten van alle vryheden, Rechten ende praïeminentien,

gelyck onfe Steden van Thienen , Dieft, Leeuwe ende Nyvele genieten ende
gebruycken , ende namaelyck, dat alle die geene die aldaer eenich Ambacht
geleert fullen hebben , fullen in alle andere Vryfteden geacht ende gehouden
wefen , al oft fy tfelve Ambacht in de felve andere Steden geleert hadden.

Behoudelyck ende op exprelTe conditie, dat daer duer trecht dat die van onfe

Stad van BrufTele pretenderen te hebben by evocatie van de perfoone ende fa-

ken van Jiaer luyden Borgers ende de ghene aengaende de Drapperye , die fy

noemen uytfchryvinge ,
geenfints verandert noch gederogueert en 'fal wefen

,

hebben oock by advyfe ende deliberatien als boven den voorfz. Supplianten

geconfenteert ende geaccordeert, confenteren ende accorderen oick by defen,

dat de Burgers ende Inwoonders der voorfz. Stadt van Breda van nu voortae-

ne ten eeuwigen dagen vry ende exempt fullen wefen van de Brabantfchen

Thol gelyk andere Steden van Brabant, behoudelyk ook dat die voornoemde
onfe Financien de Rentieren geafligneert wefende op den voorfz. Thol verfien

fullen, indien 't noot fy, van anderen onderpant oft hypotheke, naer adve-
nant dat bevonden fal wefen den voorfz. Thol vermindert te fyne bydeexemp-
tie van die van Breda voorfz. , achtervolgende 't gene de voorfz. Thol van Bre-

da in eenige jaeren herwaerts gedragen fal hebben , ook dat de voorfz. vry-

dom oft exemptie niet eer beginnen en fal dan nae de expiratie van den loo-

penden pacht van de voorfz. Brabantfchen Thol , oft ten minften dat die niet

fal wefen in diminutie oft vercortinge van den felven. Ordonnerende ende
bevelende daeromme den Pachteren , Collefteuren , Ontfangeren oft Wachten

Rrr vaa
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van onfen voorfz. Brabantfchen Thol, jegenwoordige ende toecomende, ende
elcken van hun befundere dien 't felve aengaet ofc raeckt, ende namaels aen-

gaen ende raecken fal mogen, dat fy dieBorgers ende Inwoonders der voorfz.

Stadt van Bre,da van nu voortaene ten eeuwigen daghe op de conditien in der

vuegen ende manieren voorfz. laeten vry , vranck gaen, comen ende paiTeren,

fonder hen ter caufen van onfen Brabantfchen Thol yet te heyffchen oft eenich

belet aen te doene oft laten gefchien in eeniger manieren; Sullen oock de voor-

noemde Supplianten gehouden wefen dofen onfen jegenwoordigen brief te

draegen oft feynden foo in de Raetcaraer van onfe voorfz. Finantien , als in onfen

Rekencamer van Brabant, om aldaer insgelycx geregiftreert
, geverifliceert

ende geinterineert te worden. Ontbieden daeromme ende bevelen den voorfz.

van onfen Raede van Staete , Cancelier ende Luyden van onfen Raede in Bra-

bant, den voorfz. van onfe Financien ende Rekeningen in Brabant, ende allen

anderen onfen ende onfer Vafallen Smalreheeren , Rechteren , Jufticieren

,

Officieren ende Onderfaten dien dit aengaen mach , metgaders den voorfz.

Pachteren , Collefteuren , Ontfangeren oft Waghten van onfen voorfz. Bra-

bantfchen Thol, ende elcken van hen befundere foo hem toebehooren fal,

dat fy de voorfz. Supplianten mitgaders hare Borgers ende Inwoonders der

voorfz. Stadt Breda van defe onfe jegenwoordige Gren. Aólie , Oclroy,
Vrydom en confent op de conditien in der vuegen ende manieren voorfz. doen,

laeten ende gedoogen ruftelyk , vredelyk , volcomelyk ende eeuwelyk genie-

ten ende gebruycken, fonder hen te doen noch laten gefchien , nu nog in toe-

comende tyden eenig hinder, letfel oft moeyenilTen ter contrarien, want ons

alfoo gelieft. Ende ten eynde dat dit goet, vafl ende onverbrekelyck gefta-

dich blyve ten eeuwigen dage , foo hebben wy onfen zegel hier aen doen han-

gen. Behoudelyk in andere faken ons Recht ende een ygelyk 't zyne. Gege-
ven in onfe Stadt van Antwerpen inde maent van Martio, int jaer ons Heeren
Duyfend vyffhondert ende een en tachentich , van onfe Rycken , tewetene
Spaegnien , Siciiien enz. 't xxvj^ , ende van Napels 't xxviije. ( Onder op de fpa-

tium dubbelt omgejlagenfiont) Defe tegenwoordige Brieven fyn gefien geweeft in

de Gameren van de Rekeningen ons Heeren des Conincx &c. in Brabant, ende
achtervolgende den innehouden van defelve aldaer geënregiflreert ende gein-

terineert , int Regiflere metter lettre P. beginnende , in Februario xv^ Ixxiiij , cxij,

xiij. den leflen van Martio xv= een en tachentich. {IVas ondertcekcnt) Wou-
w.ERE. {Ende daer nevens aenjiont) By den Coninck. {Ende ivas ondertekent)

Pantasseliers. {Ende op den ru^ge flont) Die Hooft ende Gecommit-
teerde van de Domeynen ende Finantien ons Heeren des Conincx confenteren

voor foo vele alfl in hen is , dinhouden int witte van defen te worden gefur-

niert ende volbracht in zulcker vuegen ende manieren als fyn Majefteyt dat

wilt ende beveelt gedaen te wordene by defelve. Gedaen t'Antwerpen ten

Bureele van de voorfz. Finantien , onder de hantteeckeninge van den voorfz.

Hooft ende Gecommitteerde , den twintigften dagh in Meeree , xv<^ een en tachen-

tigh. {fFas ondertekent) Jan de Bonz, Boeyenbrugge, de Ronck.
( Ende aenhangende eenen Zegel in groene IVaJfchen met ttxiee jUerten.)

N». 70.
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N°. 70.

Bekrachtiging van 't voorgemelde Oftroy en Vrydom, door de
Aigeraeene Staten der Vereenigde Nederlanden.

De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden , allen den genen die de-

fen fullen fien oft hooren lefen , Saluyt. Doen te weten , Dat wy ontfangen

hebben d'ootmoedige fupplicatie aen ons geprefenteert by de Magiftraet der

Stad Breda, inhoudende, hoe dat fy aen den Raad van Staeten der Veree-

nigde Nederlanden by occafie van Verpachtinge van den Brabantfchen Landc-

thol vertoont hebben , dat op den naam van Coninck Philips , by advys van den

Ertshertog Matthyas Gouverneur Generael van de Nederlanden , ende van Prins

Willem van Oraignen, HooghloiFelyker Memorie, mitsgaders van de Staten

van Brabant ende meer andere, in den jaere 1581. in Meerte, by formeel Oc-
troy (waer van de Copye auèlentyck mette interinementen in dorfo ons is

geexhibeert) om groote en merckelycke redenen daerinne vermeit, ende by-

fonderlingh in regarde van Prins Willem Hoochloffelycker Memorie, als Baen-

derheere van Breda , die ( gelyck de woorden luyden van 't advys van den
Breeden Raedt van Antwerpen , by Copye aen ons vertoont ) fy naefl Godt Al-

machtigh noemen den eenigen middel van de befchermenilTe van de Landen
ende Hertogdomme van Brabant, de Stadt geconfenteert ende geaccordeerC

is , dat de Inwoonders van de felve ten eeuwigen dage vry ende exempt fou-

den wefenvan den Brabantfchen Thol, gelyk andere Steden van Brabant, tot

verclaeringe van welcke woorden fy Supplianten bewefen hebben , dat door

het fimpel woordt van Thol nootfaeckelyck verflaen moet worden den Swy-
genden Landt Thol ( want den Hertoge van alle oude tyden geenen anderen

Thol entreckt) met het Geley en Peerdegelt, welcke vonden tot verhooginge

ende befwaerenifle van den Thol ingebracht, altyt tot op den dach van heden
indiftinfte daer mede verpacht worden , oock dat de claufule

, gelyk andere

Steden van Brabant, beduyt, invoegen ende manieren gelyk andere Steden die

den felven Vrydom hebben, weicken Vrydom de Inwoonderen van die Ste-

den van haere goederen alleen genieten op Tholbrieven , en hebben fy Sup-

plianten dienvolgende verfochtjdat de Stadt Breda van den gemelten Thol by
den voorfz. Raedt over Brabant indiftinftelyk verpacht, foude exempt gehou-

den worden, ende alfoo andere Steden aen den meergemelde Raedt quamen
doleren over d'exaólien van de Pachters , heeft den felven Raedt tfelve by be-

flotene Miffive aen ons gecommuniceert, als wanneer wy goetgevonden heb-

ben de voornoemde Thol int generael afF te doen ; Doch alfoo der Supplianten

verfoek daer mede niet voldaen en is , dewelcke in defen met de andere bte-

den geenen particulieren Vrydom hebbende, in gelyken graet geflelt worden,
Behalvens dattet aen der Supplianten Vrydom van den Thol geen geringh na-

deel foude connen geven, dat die over de Stad Breda verpacht waere ge-

weeft, ende uyt crachts van dyen verfcheyde Executien gepleeght, fonder

dat aan de Supplianten daer voor eenige reparatie voor het toecomende waere
gedaen, dat ook den gemelde Raedt van Staete, nae kenniffe van faecken,

de Supplianten aen ons gerenvoyeert hebben, om aggreatievan 't voorfz. Oc-
troy te verfoucken , volgens derfelver Refolutie in date ix January leftleden

,

Soo keerden de Supplianten haer tot ons , met alle eerbiedinge verfoeckende

,

dat wy 't voorgaende Oftroy aggreërende
,
geliefden met duydelyke woorden te

verclaeren , dat de Inwoonders van de Stad Breda ten euwigen dagen fullen

vry fyn en exempt gehouden worden van den Brabantfchen Swygenden Landt
Thol , Geley ende Peerdegelt. Weicken aengemerckt , foo ift , dat wy hier

cp gehadt hebbende het fchriftelyk berigt van de Eerfte prefiderende ende an-

dere Raden van Brabant, geformeert alhier in den Hage denxxx. Jannuary left-

leden, ons ter bede van de Supplianten genegen vindende , dienvolgens voor

goet , beftendich ende van weerden hebben verclaert te houden ende te fullen

houden, gelyk wy voor goet , beftendich ende van weerden houden ende ver-

claeren, oock confirraeren by defen het voornoemde geallegueerde Privilegie,

Rrr 2 Oftroy
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Oflroy ende Exemptie van den Brabantfchen Tho!, by Hercoeh Matthias ende

de Staeten van den Lande, naer voorgaende behoorlyke folemniteyten aan de

meergenoemde Stad van Breda vergunt, in recompenfie van de onuytfpreke-

iyke dienften van den hoochgemelden Heer Prins Willem, Prince van Oraigneil

ende Baron van Breda defe Landen ende den Staet van dien gedaen , Sonder

dat defelve Stadt onder praetextvan retorfieofc anderfints indepoffeffie ofte ge-

bruyck van dien fal worden geturbeert , veel min het meergemelde Privilegie,

Oftroy ende Exemptie van den Brabantfchen Thol geinfringeert , ende in cas

defes aengaende ter contrarien van dyen yetwes waere voorgenomen off ge-

daen, alle 't felve fal ilico worden gerepareerc endeherflek in de voornoemde

paifible pofleflie ; Waeromrae wy ontbieden , laflen ende bevelen refpedlive-

lyk allen Jufticieren , Officieren , Magiftracen ende Inwoonders van de gemel-

de Hartochdomme ende Lande van Brabant, ende voorts allen anderen in on-

ïen dienfte ende onder onfe gehoorfaemhey E wefende dien dit eenigfints aen-

gaen mach , dat fe refpeélivelyck de meer opgeroeide Stadt Breda het voko-

men effcfl van het meergemelde Privilegie, Oftroy ende Exemptie, ende ver-

volgens van defe onfe confirmatie ruflelyk ende vredelyk doen ende laten ge-

nieten , fonder daer tegens te doen off gedoogen gedaen te worden eenigh hin-

der , letfel , empefchement ofte moeyenÜTe , ende in cas dies aengaende ter

contrarie van dien yetswes ware voorgenomen ofte gedaen , alle 't felve invoe-

gen als vooren ilico te doenrepareren ende herftellen in de meergenoemde paifible

pofTeffie , fonder daer van in gebreecken te blyven , want wy fulcx bevonden
hebben alfoo te behooren. Gegeven onder onfen Cachette , Paraphiire , ende
Signature van onfen Griffier, inden Hageop den derden February xvj=. drie en
veertich. {^Onderftont) Ter Ordonnantie van de Hooghgemelte Heeren Staten

Generael, {Ende was onderteeckent )Cornei.isMusch.
(
Ende nogb ep 't fel-

vefpatium Jïoftdt gedruckt een Zegel tn roode Wajfche , Ende daar benevmi was ge-

teeckent ) W. R i P P E R D A.

N°. 71.

Yerbondtder Steden van Brabant houdende dezyde der AlgemeC'
ne Staten.

Alfoe tfedert de lede propofitie ende onderhandelinge van eenen gemeenen
Vrede tuflchen de Ertshertoghen van Ooflenryck en de Coninck van Spaen-
gien ter eenre, ende de Heeren Staeten Generael van defe geünieerde Provin-

tien ter anderen fyden, ende daer naer opten gemeynen voorllach van Trefves
voor vele jaeren, daer op tegenwoordelyck noch aangehouden ende door in-

terceffie van de Amballadeurs van de Majefteyten van Vranckryck , Engelant
ende andere Potentaten erenftelyk ghebefoigneert wordt de Refpeftive over-
gheblevene Steden van Brabant houdende de parthye van de voorfz. gheunieer-

de Provinciën, als Breda , Bergen opten Zoom , Grave ende Willemltadt, door
haere Ghedeputeerde feecker fchriftlyck vertooch ende Remonflrantien had-

den overgegeven , oock langhduerich vervolgh gedaen aen de gemehe Heeren
Staeten Generael , op dat de felve in de voorfz. onderhandelinge mede nomina-
tira ende fpecifice fouden uytgedruckt ende begrepen worden tot maintene-
mente van der felver Steden Previlegien ende oude Gerechticheden , om als

lidmaten ende bontgenooten van de gemeene Unie tot Utrecht befloten (daer

onder de voorfz. Steden mede fyn begrepen ) mochten aengenomen ende
erkent worden , Ende dienvolgende in de Generaliteyt Seffie ende Stemme
hebben , ende geenfints onder eenigen titel oft praetext gepreterieert oft ver-

vangen worden, velemin dat men over de voorfz. Brabantfche Steden mette
Landen, Dorpen, Qiiartieren ende Limiten van dyen, reforterende onderde
voorfz. Refpeflive Steden ofte Leen ende Hooftbancken van de voorfz. Steden
ende Landen van dyen yetwes in heure prejuditie ongehoort en fonder hunne
bewülinge ende confent foude mogen refolveren, Endenaerdyenop het voorfz.

langduerigh vervolgh niet anders en is vercregen dan alleenlyck dat de voorfz.

Gede-
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Gedeputeerden hebben gerapporceert feeckere Aéle van Refolutie der voorfe.

Heerea Scaten Geaerael , van date den xv January leftleden
,
gelyck hier naer

van woorde tot woorde is volgende.

Die Staeten Generael van de Vereenichde Nederlanden hebben verclaept

ende verclaeren mits defen , dat by befluyt van het Traélaet van Bellant voof
veel jaeren tulTchen de Ertshertogen van Ooftenryck , foo in haeren name als in

dea iiaem van den Coninck van Hifpanien , ende haer Ed. Mag. , de Steden

,

Dorpen, Gehuchten ende platten Lande van Brabant, die haer Ed. Mog. hou-
den ende belitten, daerinne oock begrepen fullen wefen; Ende dat fy luyden
pverfulcks oock fullen genieten den inhoude van de felve handelinge, ende foo

geduerende het Bellant als daer naer by de Generaliteyt befchermt ende ge-

hanthüut worden in de gedecreteerde oude gebruyckte Vryheyt. Gedaen in

den Haege ter vergaderinge van de Ed. Mog. Heeren Staeten Generael , den

sv. Jaiinuary 1609. {Gspai apheert) Sloot. ( Ende onderteeckent )Aert3S£NS.

Welcke voorfz. A£le geexamineert ende in deliberatie geftelt fynde van de
Refpeftive Magiflraten , breede Raeden ende Vroetfchappen der voorfz. Ste-

den , mitsgaders de voorgaende Aften ende Refolutien voormaels in defen ge-

geven , en hebben defelve niet konnen oft mogen aennemen mits de Verfchey-

de redenen daer toe moverende , breeder in de generale remonftrantie gededu-

ceert. Ende befunder dat in de voorfz. lede Afte geinfereert flaen defe woor-
den , die Haere Ed. Mog. houden ende bcfttten , als wefende duyfter, ende naermaeb
tot haeren naerdeele ende prejuditienotoirlycke geinterpreteert fouden worden,
al oft de boovengemelte Heeren Staeten de Brabantfche Steden met meerdere
Auèthoriteyt ende prerogativen fouden houden endebefitten alsd'andre Steden
ende Leden van de andre Provintien, 't welck foude ftrydenniet alleen tegens

defFe6l ende inhoude van de voorfz. Unie , ende verfcheyden Gelooften ende
A6len van de voorfz. Heeren Staeten in den jaere xv<= Ixsxviij , ende daer naer

refpeólivelyck aen de voorfz. Steden vergunt , maer oock tot merckelycke
prejuditie van der voorfz. Steden privilegiën endede gemeene vercregene vry-

heyt , daer aen de vooriz. Steden moeten en behoren te participeren, ende
geenünts onder titele van protextie oft anderfints gehouden oft befeten te

worden , maer als alle de andere Provintien , Steden ende Leden van de vooriz.

gemeene Unie fonder onderfcheyt gehandelt ende getraéleert te worden
, ge-

lyck dat by eendrachtige Refolutie van de voorfz. Magiflraeten , van date den
eerften February leflleden, onder henne refpeftive fegel is befloten, dewelcke
oock aen de voorfz. Staeten Generael was ingedient ; Ende alfoo hier op voor-

der vervolgh gedaen ende aengehouden fal moeten worden fonder eenich af-

fcheyt, omme tot een refolutiff beiluyt te comen, befonder in defe tegenwoor-

dige rype conjunflure. Soo iil:, dat de voorfz. Steden ende Leden hier bo-

ven genoemt met hunne Ingefetenen goetgevonden ende gerefolveert hebben
,

hier op voorders aentehouden epde defe fake ten uyteynde te vervolgen. Om-
me waer toe te geraecken, ende de voorfz. Generaele Unie te mainteneren met
't gene daer aen dependeert , als namentlyck feyt ende hanthoudinge fonder

eenige veranderinge van de Waere Chriftelycke Gereformeerde Religie, ende
de voorfz. gemeene vercregene oock gedecreteerde ende gebruyckte Vryheyt,

hebben hen de voorfz. Steden gefamentlyck ende van nieus , in conformiteyt

van de voorgaende A£le van Verbondt, in dateden 2. September xvj'^ feven,

by de Gecommitteerde van de Refpeftive Steden befloten ende geteekenc

oock by henne Principale geaggreëert , verbonden, verplicht ende geconfe-

dereert
,
gelyck fy hen verbinden ende verplichten mits defen , dat fe tot ge-

nen tyde van de voorfz. gemeene Unie ende Religie, noch oock van malcande-

ren als Brabantfche Steden met honne refpeÊlive onderhoorige Dorpen ende
Reforten niet en fullen fcheyden , fepareren oft demembreren , doen noch ge-

dogen te laeten fcheyden oft fepareren in 't geheel noch in deel in eeniger ma-
nieren direftelyck nog indireftelyck , oock omme wat oorfaecken oft pretext

tfelve foude mogen gefchieden oft voorgeflagen worden , oft dat fy lieden defe

voorgenomene follicitatie voorders gelyckelyk fullen uytrechten ende malcan-

deren in defen affifteren met gemeynen advyfe , raet ende refolutien , fonder

Rrr 3 eenige
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eenige veranderinge oft refuys, daer vooren hen met mutuelen eede verplicht

houdende. Ende op dat allen 't gene voorfz. is vafl ende bondich foude mo-
gen fyn ende blyven , hebbeo wy defe A6le by de voorfz. breede Raeden ende

Vroetfchappen laeten agreëren ende confirmeren, ende mette fegelender voorfz.

Steden ende fignatueren van hunne Secretariffen doen beveftigen, defen i8-

Martii Anno 1Ö09. ( Op de pliecke flont aldus) Ter Ordonnantie van DrofTaert,

Borgemeefleren , Schepenen en Tienraetsmannen der Stadt Breda. ( Ende was
ondertekent) A. Dyrven. {Noch fiont aldaer) Ter Ordonnantie van de

Magiflraet ende Bredenraet der Stadt Bergen op Zoom. {Ondertekent) A. van
dePerre. ( Noch fiont aldaer) Ter Ordonnantie v an 't famentlicke Magiflraet

der Stadt Grave. ( Ende was getekent ) In abfentie van den Secretaris Wouter
vanRiemsdyck. {Noch flont aldaer) Ter Ordonnantie van de Magiflraet

der Stede Willemiladt. {Ondertekent) And. de Vos. {Ende was den voorfz.

hrieff befegelt met de refpeSlive -uier fegelen van de vier voornoemde Steden onder uyf

hangende in groenen Wajfche aen dobbele Francynen Steerten. )

N°. 72.

Aentekening der Bedycking van verfcheyde Polders in en omtrent
het Landt van Breda gelegen.

1356. Zaturdag naa St. Lucie in Wintermaandt , geeft Jan van Polanen Heer
van Breda, en Hendrick van Bouterffem met Maria van Mercxem fyn

Wyf, Heer en Vrouwe van Bergen, uyt om te bedycken aan Pieter

van der Dilft en verfcheyde anderen, den Ouden Cromwiel by Steen-

bergen.

1367. Is bedyckt het fFefilandt aldaer, en andermael naa defzelfs overflroo-

ming, in 't jaer 1420.

1376. Op den eerflen van Bloeymaandt is uytgegeven om bedyckt te worden
het Oude Landt by Steenbergen.

1380. 'DtMoerdyck, als mede de Steenberg fe Moer boven VlafTelt.

1380. DeFynaert, uytgegeven by Jan van Polanen en Hendrick van Bouterf-

fem , op Vrydag na St. Pauwels , ten behoeven van Jan Boudewyns
Soons-zone , en Geraert Willemfz cum fuis.

1385. Moermans Dyck , op St. Meertensdag , aan Cornelis Jacobfz en fyne

medeflanders.

1409. De Hoevenfche Beemden.

1410. Vosmert of Fosmaer^ uytgegeven om te bedycken by Willem Graef van
Hollandt.

1427. Het Neerlandt te Woensdrecht.

1436. De Heerlykheid van Stryen.

1444. De Nieuwe Cromwiel by Steenbergen , uytgegeven by Johanna van Po-
lanen Gravin van NafTau , op den fes en twintigften van Lentemaandt.

1482. St. Oncommers oï St. Guilgeforts Polder by Steenbergen , uytgegeven by
Engelbrecht Graaf van NafTau , Heer van Breda.

1483. St. Meertens Polder, by den Ouden bofch.

1487. Het Nieuw Oofilandt , nu genaemt 't Kruyjlandt hy Steenbergen, uytge-
geven by Engelbrecht Graaf van NafTau.

1507. Swartenberg onder Etten, uytgegeven, om tot een verfch Korenlandt
bedyckt te worden, by Hendrik Graaf van NafTau.

15 15. De Poldgr van der Heye , by Steenbergen, mede uytgegeven by den ge-

melden Graaf Hendrik.
1521. Stant daer buyten.

1528. Kerkengors en Silverhoeck , nu Graaf Hendriks Polder , uytgegeven by
Reynier Prins van Oranjen.

1533. Het Oude Landt van Zevenbergen.
1548. Frouiv Jacobs landt, of den Oude» Fynaert.

155 1. Nieuw Gafiel oï Heer Jans Landt ^ andermael bedyckt in 't jaar ijpi.

1557' TieKlundert^ Kleyne Fynaert , Groott Zantbergy exide Nifuwendyck.

15Ó4, Den
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1564. Den Ruygenhil, of het Landt van de Willemfiadt.

1565. De Nieuwe Heye, by Steenbergen, uytgegeven by Willem den I.

van Oranjen.

Schuddebors en den Jp^pelaer,

De Heyningen.

Den Ouden yifpelaer.

Het Princelandt.

De Gorflïnge, genaemt d« Heene^ by Steenbergen.

Den JSieuwen jlppelaer
,
genaemt Juffrowwefi Polder.

553

Prins

1572-

I5ö'2.

1598.
1605.
1610.

1615.

N°. 73.

Oude Munten waar van in de voorgemelde Brieven gewaagt
wordt , met derzelver evaluatie , naa de tegenwoordige waarde.

Een HoUandfche gulden

Ken Arnoldiis gulden .

Een lichter gulden

Een Beyerfche gulden

Een Philips gulden

Een goude gulden

Een groote gulden

Een Poftulaats gulden .

Een oudt fchilt

Een Boers^oenfch fchilt

Een Franfch fchilt

Een oudt Frans fchilt

Een goudt AVilhelmus fchilt

Een goudt Hollandfch fchilt

Een goudt fchilt

Een pont zwerte
Een pont zwarte Tournoyfen
Een pont Tournois
Een pont Parifis

Een pont Vlaems
Een pont Brabants

Een pont Lovens
Een pont Payements
Een pont Hollandfch

Een pont goet gelts

Een goude Leeuw-

Een goude Bourgoenfche Leeuw
Een goude Engelfche Nobel
Een Vlaemfche Nobel
Een ouden groote

Een ouden Engelfche

Een Schelling grooten payements
Een Schelling Tournois

Een Schelling Lovens
Een Peterfas

Een Franfche Kroon
Een roode Sperwer. .

Vier gulde Hallingen, maken
Vyftig Philips Klinkaerts, maken
Een Ryder
Een Vieryzer

Een goude Penning 'i'-
i—

'i'

Een Philips penning .

Een oudt Denier, Hollandfch

Een Denier, Tournois

guld. flrs. den.
- 16 -

- 15 -

- 10 -

I - 4 -

I - 5 -

I - 10 -

I - 8 -

2 - -

I - 8 -

2 - 15 -

2 - 2 -

2 - 6 - 6
I - 12 -

I - 13 -

2 - 8 - öo
I - 6 - 4'

5 - 4 -

I - -

- 10 -

6 ' -

4 - -

2 - 7
- 6

2 - 5 -

- 15 -

I - -

2 - 4 -

2 - -

3
- 15 -

4 - -

- I - 6
-

-

-

a -
^4
4

- I - 6
- 2 -

4f
- 18 . Ov

I - 4 - 0^

4 - -

5 - -

42 . -

4 - 7 -

- 2 - 4
2 - 2 -

- I - 6,
- - 4r

- - ir

N°. 74.
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No. 74.

Eedt van den Heer der Stadt en Lande van Breda.

lek geloove en fweere , dat ick alle Poorteren ende Ingefetenen der Steden

,

Vryheyt ende "der Vierfcharen van Breda fal houden ende doen ende helpen

houden als een góet ende gerecht Heere fchuldich is te doen , alle heure Rech-
ten, Prevjlegien, Charteren, Statuyten, Cofluymen ende Herbrenge, gelyck

als hen die by onfen Voirvaderen Heeren van Breda gegondt ende verleent

fyn, ende gelyck fy die herbracht hebben, Ende dat ick alle Ingefeten van den
Dorpen sLants van Breda insgelycx fal houden ende doen houden heure Rech-
ten, Previlegien ende Coflumen, gelyck fy die geufeert hebben, Ende allen

Poorteren ende Ingefetenen der Stadt ende Dorpen voirfz. ende eenen yege-

lycken Vonnifs en Recht te doen gefchieden , Ende daer tegens nyet te doene
noch te doen doene noch te laten doene in gheender manieren.

Alfoo helpe my Godt.

N°. 75.

Eedt van de Poorteren en Ingezetenen der Stadt en Lande
van Breda.

Wy alle gemeynlyck ende elck van ons funderlinge ende voor hen felven

fekeren ende fweeren , dat wy onfen Genedigen Heere den Prince van Oraignen
als Heer van Breda, die hier tegenwordelyck zynen Eedt gedaen heeft, ful-

len van nu voortaen goet ende getrouw zyn , ende in allen redelycken faken
onderdanig ende gehoorfaem , hem dienen ende doen iij allen faecken als goe-
de getrouwe luyden haereniieere fchuldigh zyn te doene,

Alfoo njoet ons Godt helpen.

N°. 76.

Affchrift van 't gene gefchreven flaet onder de Schilderye van 't

zoogenaemde Sacrament van Mirakelen van de Niervaert , tans

noch bewaart wordende op 't Stadhuys te Breda , voor zoo veel

't zelve in wezen is.

tSacramet begofl te bloeye

Doe hyt m^ter hant aeverde

He nj meer e dorft moeye

Liet wed' valle in derde

Soot die Here begerde.

't Sacrament begofl te bloeyen

Doen hy 't metter hant aanveerde.

Het niet meer en dorfl moeyen

,

Liet weder vallen in d'eerde

Soo 't die Heefe begeerde.
,

Die Vroukes liepe op de Niuvaere

De Pailoer vode fy fae

Dmirakel hebbe fy he vclaefE

En hy is va ilode aen

Devotelyk dwerts ghegae-

Die

Die Vroukens liepen op deNieuvaert,

Den Palloor vonden fy faen,

D'Mirakel hebben fy hem verchert,

En hy is van flonden aen

^Devotelyk derwaerts gegaen.

Die
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Die Paftor en tvolc vol 2mocie

Knielede uut vieriger mine

Hief op tSacramec mj devocie

Te deu figede mi blie fine

En brachten ter Kerke bine

Die Paftoor en 't volckvolcommocien

Knielenderi uyt vieriger minnen,

Hief op 't Sacram^t met devocien

,

Te Deum fingende met blien finnen

,

En brachten 't ter Kerken binnen.

Alfl dp jamerlyck was geproeft

Wiert geflelt op fy fl:ede

En heeft daer 13 jaer getoefc

De Nieuvaert noch ftaede i vrede

En es ^gaen doer fwaters fluerhede.

Doe me xiiii= en xxi fcreef

Brackt d'latTtwas jamer groot

Djter huys noch hof e bleef

Veel mefche vdrocke e bleve doot

Sy ware al Tgrooter noot.

Veel dorpe fl:ode i dit lat

Me dreefter doer wage en vee

Twas Hollat ee coftelyck pat

En nu es ien wilde zee

Beter cap da hals ontwee.

Als 't dus jammerlyck was geproeft,

Wiert 't geflelt op fyne fl:ede
j

Ende heeft daer 13 jaer getoeft

,

De Nieuvaert noch ftaende in vrede
j

Ende is vergaen door 'swaters fiiuerhede.

Doen men xiv= ende xxi fchreef

Brack 't lant in, 't was jammer groot,

Datter Huys noch Hof en bleef,

Veel raenfchen verdroncken en bleven
doot

,

Sy waren al in grooter noot.

Veel Dorpen flonden in dit Lant,

Men dreefeer door Wagen ende Vee,

't Was Hollant een coftelyck pant,

Ende nu ift een wilde zee

,

Beter camp dan hals ontwee.

Een antw.ort es terflont gegeve

Ae Graef Ja tot Breda here

En hebbe ene brief gefcreve

M3 de bode reyfende zere

Ee kov bode is wert grote ere.

Een antwoort is terflont gegeven

Aen Graef Jan tot Breda Here

,

Ende hebben eenen brief gefcreven

Met den bode reyfende zere

;

Een gauw bode is weert groote eere.

Twas Sss 't Was
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Twas Graef Ja een blide tydige

Doe hy de bode hadde ghefie

Sy hert flot in v'blydige

Horii des Biflchops bedien

Scryvede tfal alfoe ghefchien.

Des Bifcops raet accordeerde

Om te hale tot Breda i der Kerke

Dwelck Graef Ja pfirmeerde

Sat uut fcutte en clerke

Seer coflelyck na der Merke.

't Was Graef Jan een blyde tydinge

Doen hy den bode hadde gefiea

,

Syn hert ftont in verblydinge,

Horende des Bifcops bedien

,

Schryvende 't fal alfoo ghefchien.

Des Bifcops raet accordeerde

,

Om te halen tot Breda in der Kerken,

D'welck Graef Jan confirmeerde

,

Sont uyt Schuyten en Clerken

,

Seer coflelyck na der Merken.

An° xiiii'^ xlix hier op let

Twas voor Breda grote glorie

Wert m5 revecie gefet

In defelve Cyborie

Noch jaerlicx houdede memorie.

Anno xiiii<= xlix hier op let

't Was voor Breda groote glorie,

Wert met reverencie gefet

In defelve Cyborie,

Noch jaerlyks houdende memorieu

Veel Miraeule de boeck narreert

Hev3 gedae i ald' ftot

Ees deels hier gefigureert

Veel mefche ghems ghefot

Me fait u make cot.

Veel Miraculen den boeck narreert

Hevet gedaen in alder flont.

Eensdeels hier gefigureert

,

Veel menfchen gemaeckt gefont

,

Men fal 't u maken cont.

Alle Reliquie vfaet ae fcakule

En fy by defe gee yparacie

Ghee meerd' va Miraeule

Da Got felve tes fchoo fodacie

En Beevae va adminiflracie.

Alle Reliquien verfaemt aen. fcakülen

,

En fyn by defe geen comparacie.

Geen meerder van Miraculen

Dan Got felve dees fchoon fondacie,

En Beevaert van admii^illracie.

O Got oder fchy des broots

D9 wod'lyck ghevode nu

Verlofl ons des ewich doots

Roapede tot alle u

Remiffie va alle ode ruu.

O Got onder fchyn des broots

Dus wonderlyck gevonden nu

,

Verlofi: ons des euwichs doots,

Roepende tot allen u,

Remiffie van allen fonden ruu.

N^. 77.
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N°. 77.

Affchrift van een met de hant gefchreve R^^^m Kronyck, behel^

fende de Aikomft en de Opvolging van het oudt Door-
luchtig Geflacht van Najfau.

Als lulius Cefar met groot Heirscracht

Gallia overtrock , om hen ondert jouck te brengen

Des Roomfcben Senaets , waer tegens fy met macht
Hen ruften, naer verbuntenis haer vermengen
Aen Jriovijlus den Duytjcben Coninck fier

,

Die Franckry^k niet en wilde in fulck dangier

Verlaeten, fyn garnifoen daer liggende dier tyt,

Hem ruftende met een Heir groot , twas te laeven j

Daer toe quam hem aftiftentie feer fubyt,

Van Nassou en Simerius Overfte der üivave».

Des twee Helden met heirscracht fyn gearriveert by
uirioiifius ,

grootmoedich en obftinaet,

Die Ce/ars goetheyt verachte, daer met hem omtrent hy
Wilde tegen wil ende danck des Koomjchen Raet
In Vramk.yyck trecKen, fyn heir wart gans verflagen,

Met groot verlies der Duytjen , twas te beclagen

,

Niet tegenftaende was die Hooch Edel Gellacht

Van Nassau doen ter tyt bekent, theeft gefloreert

Int gebruyck der Wapen, als Helden onverjacht,

Gelycii ons die aftcompfte hier van informeert.

Haere groote daeden fouden onvermelt by defeil

Nyet hebben gebleven, maer den tyt ignorant

Heeft fulcx beleth, foo wy bevinden en lefen.

Dat voor (.aroium Magnum den Keyfer valiant,

L'uytilandt is fonder kennifle van letteren geweeft,
Nochtans ift blyckelyck dat Godt, diet al geneeft.

Door fyne goederderen genaedt en voerlichticheyt.

Dit Hooch Edel Nassau Geflacht ons heeft bewaert,

Daer foo menich ftoudt Edel Hek de dapperheyt

Syner daden door den doot fyn bracht onder d'aert.

Uyt defen Edelen Stamme is geboren

,

yïdolff van Nassau, Roomfch Keyfer, den ftrytbaer Helt,

Otto Coerforft van Ments , ick fait u doen hooren

,

Die Hertoghen van Gelre fyn oock getelt

,

Dryhondert fes en veertich jaeren met voorfpoet

Hebben Nassausche Vorften Gelderlandt behoet.

Al eeft dat nu het Geflacht is uutgeftorven,

En de Graven van Egmondt daer inne gefuccedeert

,

Nassaus wapen zyn daer bleven onverdorven

,

t'Eeuwiger memorien fullen fy werden geëert.

Princen van Orangien fyn uyt defen bloet

Geboren, die voer die Vryheyt van 't Vaderlandü
Als getrouwe dappere Helden vrom ende goet.
Hebben geftreden om te weeren den Tyrant,

Sss 2 Daer
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Daer over foo goetwillich flortende hen bloet

,

Maer Godt die ons allen door fyn Croift behoet,

Wil defe twee Princen van Orangien excelent,

Philips Willem in Spaniea behaff rclaxeren

,

,
En Maurits regeringe fegenen tot dyen ent,

Op dat defe Landen in vrede mogen floreren.

Anno 1588.

Otto Graef van Nassau.

Otto Graef van Nassau, foo die Cronycke vermeit.

Was den eerften daer aff wy vinden en lefen ,

Nochtans lange te voeren, het moet fyn vertelt,

Syn defe Graven bekent geweeft , befunder defen
,

Onder Keyfer Henryck jiuceps, den ftrytbaer Helt,

Was hy Veltoverfl in den Ongerfchen Crych geflelt,

Diefelve overwonnen door fyn groot ervaren

,

Hierom die Keyfer te Meyborch een Tornoy vermeit

,

Als men fchreef negen hondert twintich feven jaeren

,

Daer dees GraefF hem Ridder thoonde , fyn fpeer gevelt

,

Syns gelycx men noy t vant in wapenhanteren

,

Hy bkeff ins Keyfers dienft getrouw fynder eeren

,

Halp die Wenden en Slaven dempen te gronde

,

Daer door fy tot Chriften geloove fyn bekeert

,

Hy troude een Egemael tot dyer ftonde

,

Een Graffinne hooch Eedel uyt Sivaven geëert,

Sy was van des Keyfers bloede , foo ick meyne,
En crech by haer een Soen , twee Dochteren reyne,

Gmt^ Walraven , die naer hem heeft gefuccedeert,

Hy is geflorven, tot Nurenborch geinhumeert.

Anno 972.

Walraven Graef van Nassau.

Walraven Graeff tot Nassou is nae Vaders doet

Erfgenaem ende Succeffeur geweefl, dat is claer,

In deucht , vroemhey t , daer toejn wapen floudt van moet

,

Is beroempt geweefl voer een Helt, dat is voerwaer,
Onder Keyfer Otto den jierften van dyen naem,
Die den tweeden Tornoy verfchreefF met grooter faem

,

Tot Rodenborch aen die Tauber , alwaer fich fcherden

Veel Ridders en Graven met ichilt en wapen goet

,

Daer defe Grave prys gewan groot van werden

,

Hy verliet den Keyfer nyet, wefende van fyn bloet,

Hoe periculoes oock was de oorloch ofte tocht

,

In Franckryck^ Hongeryenen Bohemen verkocht

,

Syn navolgers, twee Gebroeders van Eedel greyn,
Den ierften Walraven , nae fyn Vader gehult

,

Die tweede Otto genaemt, gloofFmy, tis certeyn,

Waert Graef van Gelre , foo gy nae hooren fult,

Defe Graven , oudt van jaeren , lang geregeert

,

Is door den doot uyt defen leven gepafleert.

Licht binnen Nurenborch by fyn voorouders daer
In Synt Chatryen Cloofler in een Tomb eefbaer.

Anno 1020.

Wal-

i
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Walraven Graef van Nassau.

Na d'oveflyden des Vaders is Graeff fValrave»
In al fyn patrimoniael Landt als Heer gehult,

Hy volgden in deucht fyn Voorouders voetflaven

,

Als Ridder valiandt, gelyck gy nae hooren fult,

Te houwelyck nam hy eene gefelinne

Van Edelen Geflachte, eene Gravinne
Van yfrufyfty fchoon met deucht én eer becleedt,

Sy bracht ter werelt twee Soonen haren Heere

,

Den eerllen Rokrt, ftarck van lyfF, foo men weet,
Arnoult , den tweeden, verciert met deucht en eere,

Otto , defes Graven Broeder , hadde getrout

D'eenige ErfFdochter des Vooghts van Gelre ftout,

^dvlhey-iagtndiQvn^t, wardt het Landt fyn erve, alsmenfcreef
Duyfent feventich en negen jaren

Maeckte Keyfer Henrick de vierde, fyn Neef,
Dees Voochdy tot een GraefFfchap , die corts daer naere
Tot een Vorftendom wardt, nyet fonder reden groet,

Als Graeff WaUaijen fyn Lande met voorfpoet

Hadde geregeert veertich en acht jaeren net

,

Starfi , en is tot Nurenborch onder d'arde gefet.

Anno 1068.

RoBERT Graef van Nassau,

Als nu Graeff ïFalraven was overleden,

Syn bey fyne Sonen hem gefuccedeert

,

Ende gehult in alle Landen en Steden

,

Hebben beyde in eer en deucht geprofpereert
,"

In hanteren der wapenen als Ridders coen
Ten dienfle der hooger Keyferlycke Croen

,

Waer door fy oyck hebben recompenfy ontfaen

Van den Keyfer , dat heerlyck ende fchoone Landt
Om Nurenborch gelegen , 't es hen onderdaen

,

Defe twee Broeders hebben tfamenderhandt

Gebout dat fchoone en flerck Huys van NassoüW,
D'welck defen Stamme altyt is bleven trouw,
^rnoult is gefcheyden uut defen leven,

Sonder achterlatende wittige geboorte,

Graeff Robert is alleen int Regument bleven

,

En heeft fyn Landt geregeert in goeder tfoorte

,

In ilaende Echt heeft hy verweckt eenen Soen

,

Walraven , fyn naevolger als Regent ydoen

,

Geregeert hebbende twee en veertich jaer

,

Is te Nurenborch ter eerde gedragen , en leecht daer.

Anno II 10.

Sss 3 Wai,'
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Walraven Graef van Nassau.

fFalrave» , een Graeif tot Nassau triumphant

,

Is een Erffgenaem geweefl ende Succeflbir

Van alle Heerlyckheeden , Steden ende Landt

Dat hem van fyn Vader toequam , als recht oir.

Een Ridder coen was hy onder Keyfer Cvenraet,

Dyer tyt geweefl: by hem een Crysman met der daet,

Hy hadde in ftaender ee by fyn Edel Vrouwe
Twee Soenen, fchoon , ftarck van lyvc, en exelendt,

Den ierften i/^«nV^ , den Vaderlandt getrouwe,

Robert, den tweeden, van fyn kinsheyt op gewent
Wapenen te hanteren

,
gelyck fulcx wel betaempt

,

Waer door hy naermaels wyt en breet wardt befaempt,

GraefF IValraven regeerde fyn Landt met lufl;

,

Daer door hy leefde in voerfpoet en rufl:,

Juflitie en recht doen fyn onderfaten

,

Dit tot exempel fyne kinderen gelaten

,

Geregeert hebbende veeftich en fes jaer.

Is verfcheyden van hyer doer des doots gevaer,
Leeght binnen der Stadt Nurenborch begraven

,

In Sint ChairyrKn Cloofler , in een Torab verhaven.

Anno iijö.

Hendrick Graef van Nassau.

Nyet lank naar d'overlyden van Otto voernaempc
Is GraefF Henrick als eenigh Erfgenaem gehult

In Graefffchappen , Heerlykheden . gelyk fulcx betaemt

,

Godt heeft hem gefegent, en vermenichfuldt

Syn Domeynen , den rycken Graeff wardt hy geacht

,

Hy was den lefl:en geweefl van fyn Geflacht

Die allen die Landen tfamen gefegent heeft

,

En geregeert fonder imans beflooïen,

Hy trouwden een Egemael fchoon en beleeft,

Adelheyda , Gravinne van Gelre gebooren

,

Sy was fyns Geflachts , van Wapen en Naem
Uyt Nassau gefproten , leefden in vreden tfaem

,

Hebben in flaender Ee t'famen geprocureert

Twee Soonen, flarck van lyve, en groet van moet,
Den ierflen Walraven genaempt , hooch geëert

,

Otto , den tweeden , een dapper Helt een Ridder goet

;

Defe twee hebben den Nassouschen naen vermeert.

GraefF Henrick hebbende geregeert met voerfpoet

Veertich ende twee jaren, fyn Landen wel behoet.
Is doer den doot uyt defen leven gepaffeert

,

En leegt te Naffou begraven onder d'eerd.

Anno 1254.
Wal-
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Walraven Graef van Nassau.

Walraven GraeiF tot Nassoü , naer f^n Vaders overlyden

Heeft met Oito fyn Broeder gedeylt het Landt

,

Den Laenftroom was haren fcheydtpael ten dyen tyden

,

Sulcx onverbreekelyk bcvefticht wardt met handt.

Dat ff'^alraven hebben foude en befitten

Voer fyn paert en aendeel , fonder verwiten

,

Alle die Landen boven die Lane gelegen

,

Als Weylborch.^ Etfteyn ende Weysbaden,

Beneden die Lacn was Otto deel bedegen

,

Dilknborch , Sighem ende Bylfleyn , fulcx fy daden ,

Op dat 't Huys ende Graeffchap iV.«^o« onbedeyk bJevan,

"^ry een Graefelyck ftant van niemant verheven.

Graeff IValraven was van groot vermoghe

,

Hy trouwde een Gravinne Edel en fchoen
,

Geboren van 't Huys van Catfenellenboghe

,

Daer by hy verwekte dry Soonen coen

,

Adolph , den ierfleri , die Keyfer waerdt gecooren

,

Philips en Ditick, naer hem gebooren,
Geregeert hebbende dertich en vier jaeren net.

Is geflorven , te Naffou onder d'arde gefet.

Anno 1288.

. Adolf Graef van Nassau.

Graeff Jdolf, van wegen fyner dapperheyt

En grote daden in feyt van Oorlogh gedaen

,

Te tyde Keyfer Rodolfvan Hapsborch., tRyck heeft belyt,

Is hieromme by den feven Koervorften faen

Roomfch Keyfer gecoeren , nyet fonder groot benyden
Van Hertoch /ielbrecht van Oifienryck fyden

,

Quam tegens den Keyfer te velde met heirscracht

,

Als een Rebel, by Wormbi met verbitterheyt groot,

Den Keyfer is alder gebleven in den flacht

,

Corts hyer naer waerdt Hertoch /Ielbrecht gellagen doot
Van fynen Neve, aenmerckt Gods wonderwarck.
Die alle Rebellen flraft , al fyn fy noch foo flarck.

Veel oorloch had de Keyfer als hy ontfinck de Croen
Int Landt te Duringen., Meyjfen en Elfaten,

Een Gravinne van Limborch was fyne Vrouwe fchoen

,

Van hen fyn verweckt drie Graefelycke geflaechten

,

Weylborcb, Weysbaden^ 5'«r^raf^^» , Nassous bloet

,

Dye noch jegenwoordich regeren met voorfpoet
j

De Keyfer gebleven fynde met groten beclagen

,

Leegt te Spyer by fynen Vyandt begraven.

Anno 1298.

Otto
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Otto Graef van Nassau.

Wy keeren tot GraefF/iF«/raw«, aenraerkt die vlyt,

Als men fcreef duyfent twee hondert vyftich en vyfF

Werdt Otto gehult in fyn aendeel doen ter tyt

Dat hem gekomen was van fyn Vaders lyff

,

In fyn Landt totaen die rivier van de Laen^

Dit alles was hem getrouw en onderdaen.

Hy hadde eene Gefellinne uytvercoeren

Schoon , Edel ende met deugdfaemheyt becleyt

,

Agnes \ eene Gravinne vdinSolms geboeren

,

Die hem ter werelt bragt dry Soons vol eerbaerheyt,

pirick, Johatif Henrick, fy waren genaempt

,

Drye ftoute en dappere Helden befaempt

,

Henrick heeft fyn Vader gefuccedeert.

Om dat fyn oudfle Broeders fonder manlyck faet

Geflorven waren , heeft hy 't Geflacht vermeert

,

Ende onderhouden den GraefFelycken llaet.

GraefF Otto , veertich en acht jaren met voerfpoet

Geregeert hebbende, fyn Landen wel beboet.

Is door den wegh alles vleys van hier gepafleert.

En leegt te Dillcnborch begraven onder d'eert.

Anno 1294.

Henrick Graef van Nassau.*"

Als Otto waes geflorven met beyde fyne Soonef)

,

Soo heeft Graef Henrick fyn patrimonie aenvaert

,

Hy heeft lofFelyck geregeert , ick fait bethoonen

,

Als eert vroom Heer fyn onderdanen lieff en weert,
Daer toe was hy een Helt in wapen onverjacht

,

Een Ridder Hout , die menich fpeer brack met cracht.

Met groot lufl hy had wedrum gerepareert
Dat wyt beroempte Huys Dillenborch tfynder tyt

,

Dwelck doer Vyanden brant was geruineert

,

In voergaender geftalt gebracht met grooten vlyt

,

jldelheyda , een Jonckvrouw van GraefFelycke fbam
Van yirujleyn, hy tot fyne Huysvrouw nam,
Ende is van hender byden lyff gebooren
Twee Soonen , den ierften was genaempt
Otto^ den anderen Henrick^ foo ghy macht hooren.
Van dyer quamen de Graven van Bylfteyn wyt befaempt,
Welk Geflacht is wederom uytgeflorven onlanck

,

Waren des GraefFfchap Dillenborch annex , fonder dwanck

,

Twintigh negen jaren duerden 's Graven regument,
Te Dillenborch begraven , fyn Vader omtrent.

Anno 1323.

Otto

1
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Otto Graef van Nassau.

Als GraefF Hendrick fyn leven dus hadde gelaten

,

Heeft fynen Soon, GraeffO//ö,aenveert metter (poet

Syn landt, wardt daer in gehult van d'Onderdanen,

Die hy geregeert heeft als Regent vroem ende goet^

Met jutlitie ende recht, 't welck dede verderen.

Defen GraefF vvzxdt voirfpoedich in alle manieren.

T'houwelyke hy nam tot fyn eelicke Huyfvrouwe

,

Een eenige Erfdochter fchoon en delicaet

,

Was Gravinne van Fyanden, gaff haer fyn trouwe ^

Welck den Huyfe van Nassau was een cyeraet.

Doer defen houwelyck is de Graeffchap van Vyanden^

De Stadt van Sent Fyt , met die fchoone Landen,
Aan 't Huys van Nassau gekomen, des fekerheyt:

Daer toe heeft defe fyn Gemael hem gedragen

,

Dry Soons 7^», Henrick en O//0 feer yerblyt,

Syn opgewaflen tot haren vojcomen dagen.

Graeff Otto hebbende veertich fes jaer fyn Landt
Geregeert, fyn Onderdanen metgoedt onderfhandt.

Is doer den doot wechgenomen : dees Graeff geprefen.

Leegt te Dillenborch begraven , foo wy lefen.

Anno 1369.

JoHAN Graef van Nassau*

Graef Otto fynde doer den doot wechgenomen

,

Quam fyn oudfle Soen Graef ^«ï»» als fuccefloirj

In fyn Landen , van Vader, en Moeder gecoemen

,

Heeft hy defelve beërft als een recht oir.

Defe Graeff was den ierflen van fynen Stam
,

Die den titel van Grave van Vtmden aannam : , .

Hy wardt by alle fyne Onderdanen gehult

,

Op dat juftitie in fyn Landt woirde verfult.

En voor gewalt gefchut die hem waren onderdaen
,

Waer doer fy in vreede leefden faen.

Uyt hoochgeboren Stam nam hy tot eender Vrouwe,,
.

Vander A/arc^ en Ckef , die men hem fach trouwe.^, , ;

Marfrieta genaempt; een Gravinne deuchfaem Ichoen,,

Die haren Heere droech vier Sonen triumphant,

./Idolff, Johan., Engelbrecht en y«», Helden coen
In feyt van Wapenen , Ridders ftout en valiant.

Des Graeff hebbende fyn Landen wel voergeftaen

,

Is door den doot van hier uyt defen leven gegaen

,

Als hy regeert hadde dertich en een jaer.

Wordt te Dillenborch begraven , en leecht daer.

Anno 1400.

Ttt AooLr
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Adolf Graef van Nassau.

Adolf QxzsQ. tot Nassau endé Vyanden,

Is naer d'overlyden fyns Vaders gefuccedéert

;

In beyde defe Graeffchappen en Landen
Wardt hy gehult, en heeft daer in geprofpereert,

Met deucht vermeert , als een vroem Graeff oprecht.

Hy hyliften aen een Froulyn van GraefFelyck geflecht ,

Een eenige Erfdochter deuchfaem van goeder manier

,

Des Graeven van Diets
^ Jutta was fy genaempt, ;

Haer fchoonheyt was wyc vernaemt, een Gravinne fier:

Sy leefden in vreden t'famen, als fulcx betaempt,

Ende verweckten een eenige Dochter t'faem

,

Een Froulyn fchoon
, Jutte was oyck haer naem

,

Die naermaels vertrouwt wardt, het is certeyn.

Met vollen confent van Vader ende Moeder, *
^

Aen Godtfriedt. -'. . i . -^ -; . . •. , . ...
Die was. . "V" i.' . • / '

i ^^r^OïrfU(iJ :

Dees Graeff ^^o//" hebbende geregeert,

Twintich jaeren lyn Landen gefloreeft

,

Is doer den doot verwonnen , en leeght begraven
Te Dilknborch , by fyne Voerfaeten verhaven.

Anno 1420.

Engelbrecht Graef van Nassau.

GraefF Jdolff fyride defer w^erelt overleden /
Sonder achter te laten Mannelyck Oer

,

Is Graeff Engelbrecht fyn Broeder doen getreden 1

In 't regument , wefende een recht Succeffoer.

Hy trouwde eene Welgeboren Frouw met gedogen

,

Een eenige Erfdochter , ryck ende feer vermogen

;

Van Johannen Heer vandèr Leek ende Pilanen

,

Quamen dees Heerlykheden , met Breda dat fchoon Lant,
Aen 't Huysvan Nassau vermeert aen onderdanen,*

Die fy geregeert hebben met wysheyt en verftant , '

Doer juftitie, dwelk dees Landen dede floreren,

En deïe geheele Stam hilde in eeren.

Defe Graeff verweckte by fyne Gefellinne

,

'1

Dry edel Soonen , oyck een Dochter fier en fchoen , ^

Jan , Hènrick , Otto ; Maria wardt Gravinne

,

Vertrouwt Graeff 7^» van Nassau H^ysbaden cosn.

Dees Graeff geregeert hebbende, foe wy lefen,

Ses en twintich jaer met loff en eer geprefen

,

Is verfcheyden uyten leven , door des doots gevaer

,

Leegt tot Breda begraven in een Tomb eerbaer. •

'

Anno 1446.

JOHA>f
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JoHAN Graef van Nassau.

Engclbrecht fynde in den Heere ontflapen

,

Heeft fyn outfleSoon GraefF Jan fyn lant aenveert,

En is gehult in alle fyn Erfflantfchappen

,

Gelyck hem dac was van rechts befcheert.

Hy trouden een Welgeboren Froii .

N°. 78.

De Abt en 't Konvent van St. Bavo te Gendt verklaren , dat het
Recht ter begeving der Kapel van Kleyn Zundert be-

hoort aan 't Konvent van Tongerlo.

Univerfis prafentes Litteras vifuris,

in Dei permi£ione Abbas^ ö* Conventus

Monafierii SanSli Bavonis Gandenfis ,

Ordinii San£ii BenediSi , falutem in Do-
mino. Noveritis ,

quod nos , habita de/i-

beratione ,
ö" veritate inquifttA

,
jus Pa-

tronatüs Capella de Parvo Sonderde ad

yiros Relligio/os, Abbatem, ö" Conventum

Beata Marta de Tongerloo , Ordims Pra-

wonHratenJis f
Cameracenfis diocoefis, re-

cognofcimui pertinere ,
ö* nos nullumjas

habere in eodem. In cujus rei teflimo-

tiium , figill^ noflra prafentibus literis

duximus apponenda. Datum Jnno Do-

ntini Miileftmo ducentefimo fexagefimo

quinto , feria fextd pofi fejium beati

Mathai, Jpofioli. (Sigillata erantOri-

ginales duobus figillis ex viridi cera in

duplicibus caudis pergamenaceis de-

pendentibus.)

Allen den genen die deze tegen-

woordige Letteren zullen zien , door
Gods toelating de Abt en het Konvent
van St. Bavo te Gendt , van de Bene-
diftiner Orden , heyl in den Heere.
Ulieden zy kennelyk , datwy,naary-
pe overweeging , en onderzoek der
waerheid , hebben ondervonden , en
erkennen , dat het Recht der begeving
van de Kapel van Kleyn Zundert be-
hoort aan de Geeftelyke Mannen

,

den Abt en het Konvent van O. L. V.
te Tongerloo , van de Premonflraten-
fer Orden, in het Bisdom vanKameryk,
en dat wy daer toe geen Recht hebben.
In kennifle dezer zake , hebben wy
onze zegelen aan den tegenwoordigen
brief doen hangen, Gegeven in 'c

jaar ons Heeren Duyzend tweehon-
dert en vyfenfeflig, den fefden dag
aan het Feeft van den Apoflel St. Mac-
theus. {De Oorfpronkelyke Brief was
bezegelt met twee Zegels in groenen waf-
fche ^ aan twee dubbelde perkamente Steer-

ten nederhangende. )

Wy Burgemeefleren , Schepenen , ende Raet der Stadt Antwerpen , Doen
condt ende kennelycken allen den geenen , die defe letteren fullen fien , ofte

hooren leefen , Dat wy op heden date defer gefien , ende gevifiteert hebben

feeckeren brieve, gefchreven ende befeegeldt, als vooren. Ende bevonden

de felfde noch ter ty t gans gave , geheel , ende ongecancelleert : fonder Ar-

gelift. Ende des ten oirconden hebben wy den zegel ter faecken defer voor-

fchreve Stadt van Antwerpen defe Letteren doen opdrucken , op den achflen

dach der maent van Auguili, van den jaere onfes Heeren Duyfent fes hon-

dert ende acht en veertich. Ende verclaeren de boven flaende Copye mee
den felven Originelen brieve van woorde tot woorde te accorderen. ( Ende
was onderteeckent .) Della Faille. {^Hebbende nevens de Marge een Cachet

^
gedrukt

in groenen WaJJchgy met ten viercante papieren ruyte overdeckt.)

Ttt 2 No. 79.
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Verklaring van Hendrkk den IL van dien naam , BiiTchop

van Liiycky wegens de Kerken en Thienden van
Nijpen en Simdert.

In no-mine San5l£ ü" Individua Tri-

nitatis Ego Henricus hujus mntinis

fecundus
,
gratia Dei Leodienfis Epfcopus^

omnibus Chrifli fidelibus , tam pr^fentibus

quam Juccejfuris. In perpetuum officii

noftri ratio exigit , ut omnibus Chrijii fi-

deltbu5,inqu.mtum poffumus, confukre^i^

prodeffe Jiudeamus: Inde eft ^ quod peti-

tidne Fratris Huberti, vcnerabi/is Abbatis

de Tungerlo , chartularn prefentem con-

fcribi fecimus , inteftimonium confirmatio-

nis luper Allodio^ quod Tungerlenfis Ec-

clefia pojfidet in Niftp:i : ylrnulphus enim
,

qui Brahantinus cognominabatur , curtile

unum libere 6? hgitime Tungvlenfi Ec-

clefine affeSiavit pro remedio animx fu^ ,

13 predecejforum fuorum. Poftea verb

fradiEli Armdphi filius Arnulphus, duas

fartes decimarum de JSifipa , (3 condu-

6lum ipfius Ecckfice ,
ö" fimili modo duas

fartes decimarum de Sunderda^ (3 con-

dutlum ipfius Ecdefta ,
qua ad ipfum per-

venerant Nereditario jure , utpote
,

qu^e

de patrimonio ejus erant, per manum libe-

ri hominis , Gothofridi de Breda, fape-

diclts Tungerlenft Ecdefia tradidit
^

ö*

Jegitime affeBavit^ (3 pojl in brevi , divi-

jia in/piratione pei motus , in eadem Eccle-

Jia fe ipfum reddidit. Hujus rei teftes

funt Henricus de Scoten , Reingotus de

Suindrecht , Sigerus de Berga , Heriman-
nus, Wilhelmus, Ufmarus^ Thibaldus.

^od autem a pradiSiis fidelibus falïum
ejt faho Epifcopali jure

, prefenti chartula

(3 ftgiilo noflro confirmamus , ^ au-

Sihoritate Dei ,
Ö" noflra^ ratutnhaberi

pracipimus. A3um eft hoc anno ab Incarna-

tione Domini Milleftmo centeftmo quinqua-

gejimofeptimo , Indiclione quarta. ( Sigil-

latae erant Originales majori Cgillo ex
cera dependenti , duplici cauda per fi-

gillum qiiondam transfixa, quod pro-

pter vecuftatem corruptum eft.)

In den name der Heylige en Onver-
deelde Drieëenigheid. lek Hendrick,
de tweede van dien naam, door Gods
genade, Biflchop van Luyck, aan alle

gelovigen in Kriftus , zoo tegenwoordi-
gen als toekomenden. De plicht van
ons Ampt verej^fcht altyt dat \vy
ons bevlytigen, om aan alle gelovigen
ia Kriftus, zoo veel wy immers kun-
nen, vorderlyk en van nut te mogen
wefefl; Daarom is 't, dat wy, ter

bede van Broeder Huybrecht,Eer\vaer-
dig Abt van Tongerlo , dit tegenwoor-
dig blad hebben doen befchryven, in

getuygenis der beveiliging van het vry
goedt , 't gene de Kerk van Tonger-
loo in Nifpen bezit : Want Arnulfus,
toegenaamd de Brabander, heeft een
hoeve vry en vi^ettig aan de Kerk van
Tongerloo bewezen , voor zyne en zy-
ner Voorouderen zielen Zaligheid:
Naderhant heeft Arnulfus , zoon van
den gemelden Arnulfus , twee gedeel-
tens der Thienden van Nifpen , en
het beflier der Kerke aldaar , insgelycks
ook twee gedeeltens der Thienden
van Zundert , en het beftier dier Kerke,
welke by erfrecht aen hem gekomen
waren , als zyn vaderlyk goedt zynde,
door handen van Godevaert van Bre-
da, aan de meergemelde Kerk van
Tongerloo overgegeven , en aan dezel-
ve wettig bewezen. En kort daar nae,
door Goddelyke ingeving bewogen
zynde, heeft hy zich zelve tot de ge-
melde Kerk begeven. De getuygen
dezer zaak zyn , Hendrik van Scho-
ten , Reynier van Zwyndrecht , Za-
ger van Bergen, Herman, Willem,
(Jfman, Thibald. Het gene nu dus
door de voornoemde gelovigen gedaan
is , behoudens het recht des BifTchops,

hebben wy met dezen tegenwoordigen
brief beveftigt , en van Gods en on-

zentwegen bevolen, dat het zelve zal

vaft en beflendig wezen. Gedaen in

dit jaar , naa de geboorte des Heeren
Duyfend , eenhondert en feven en vyf-

tig, de vyfde Indiftie {De oorfpron-

kelyke brief was bezegelt met een groot

zegel in ivaj/cbe nedtrhangende , '/ geen

eer-
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eertyds met een dubbelde fleert doorftoken

'was , maar door ouderdom vergaan is. )

Wy Burgemeefleren , Schepenen , ende Raet der Stadt van Antwerpen,
doen condc ende kennelycken allen den geenen , die defe letteren fullen fien

,

ofte hooren leefen, dat wy op heden date defer geilen, ende gevifiteert heb-
ben leeckeren brieve

,
gefchreven ende befegelt als voeren , ende bevonden

den felven noch ter tyt gans gave, geheel, ende ongecancelleert , fonder ar-

gelifl:. Ende des t'oirconden hebben wy den fegel ter faecke defer voorlz. Stade

van Antwerpen defe letteren doen opdrucken , op den achften dach der maent
Augufti , van den jaere onfes Heeren Duyfent fes hondert ende acht en veer-
tich. Ende verclaeren de bovenftaende Copie metten felven Origineelen brie-

ve van woorde tot woorde te accorderen. (^Ende •was geteyckent.) Del la
Faille.

W^illem Graef van Holland geeft aan Willem van Duvenvoorde het
Scout Ambacht van Geertriüdenberg enz.

Wy Willem Grave van Henegouwe , van Hollant, van Zeelant , en Here van
Vrieilant, maken condt ende kenlic allen luden , Dat wy om menigen trouwen
dienfle, die ons Willem van Duvenvoirde, onfe trouwe Kamerlinc,gedaen heeft

ende noch doen fal, hem gegeven hebben ende geven hem mit defen brieve, te

finen live, alfo lange als hy levet, onfe Scoutambochte van onfer poirte van
Sente Gheerdenberge , metten boete van twee fcelling , vertychte ende vor-

debanne , ende alle boeten van tien fcellinc , ende voirt van allen anderen boe-

ten , ende vervalle die dair boven fyn, ende daer bynnen vervallen , dair fal

hy aff hebben den derden pennigein diere manieren alfe andere ambachtsheid

hebben bynnen onfen Landen van Zuuthollant. Ende van de andere deele

van den boeten ende van den vervalle die ons aencomt , fal hy ofF die ghene
dien hy dair fetten fal , ons off onfen Baiiliu van Zuuthollant goede Rekeninge
doen als wys begeren. Voirt fo hebben wy hem gegeven alle onfe quaveele die

wy hebben doin maken tot Sente Gheertruydenberge , in manieren als dat hy
dair mede fal doen maken een Steenhuys , ende eene veile , dair hy aen leg-

gen fal van fyns felfs gelde, bynnen twee jaren naeftcomende tote duyfent pon-
den tornoyfe ( den groten over feflien penninge gerekent;) ende was dat fake

dat hy dair meer aen leyde ter goeder Rekeninge, dat fouden wy hem off onfe

erfgenamen betalen. Ende dit voirfz. Huj^s ende vefte fal hy en fyn erfgena-

men van ons houden te rechten leene , ende alfet gemaift is bi onfer poirte van
Sente Gheertrudenberge voirfeit , fal hyt houden ende verwaren op finen koft,

het en ware offer oirloge in den Lande quame , dat ons off onfen nacomelin-
gen aenghinge , ende wys behoefden te befetten , dat foude fyn op onfen kof-

te. Ende wy beloven in goeden trouwen voir ons ende voir onfe erfgenamen
Willaem voirfeit ende finen erfgenamen hier in te houden , ende te waren in

fulker maniere alfb voirfeit is. Omme dat wy willen dat dit vafle ende gefta-

de blive gehouden , fonder enech gebreck, fo hebben wy defen bryff befegelt

met onfen fegelen , Ende in orkondfcapen ende te meerre vefleniffe , fo heb-
ben wy gebeden onfen lieven ende getruwen Heeren Jacop bi der gnaden
Gods Biffcop van Suden , onfen lieven ende getrouwen Heren Colyn Abt van
Middelborch , onfen trouwen Manne Heren Symon van Benthem , dat fy de-

fen bryff met ons befegelen willen met hoere fegelen. Ende wy Jacop bi der
gnaden Gods Biffcop vanZuden, Colyn Abt van Middelborch ende Symoen
van Benthem , Ridder , hebben , in kenniffen dat wy dair over waren, defen brieff

befegelt mit onfen feglen : Gegeven in die Hage , oppe Sente Bartelmeus daghe
int jair ons Heren M. CCC. drie ende twintich.

Ttt 3 N=. 8r.
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Willem Graef van Hollandt, geeft aan Jan van Polanen Heer
van de Leek , den Borcht van Geertruidenberch.

Willem Grave van Heynegoiiwen , van Hollant , van Zeelant ende Heer
van Vrieflanc , maken cond ende kenlic allen luden die defen briefF fullen den
ofce hooren lefen , Dat wy voir ons ende voir onfe nacomelinge gegeven heb-
ben ende geven onfen lieven ende getruwen Ridder, Manne en Raet, Heren
Janne van Pollanen Heer van der Leek, ende finen nacomelinge, omme me-
nigen truwen dinfl die hy, fm Ouders, ons ende onfen Voirvorders dicwile

gedain hebn, ende noch doin fullen, onfe borch tot Sente Gheertruden Berge,

borchfate dair afF te fine , met dien hondert ponden Hollandfe penninge sjaars,

alle jare tot Bamifle te betalen , die wy hem geven voir finen wedden , ende
die wy hem bewifen op dat broeck dat Gheerits van Wieldrecht, dair Godc
die ziele aff hcbn moet

, plach te wefen , liggende tuflchen den wegh dairmen

gaet tot Oeflerhoutwairt aen die een fide , ende onfe borch tot Sente Gheer-
truden Berge voregenoemt ain dander zyde, die Heer Willem van Duvenvor-
de, Heer van Oeflerhout , onfe trouwe Kamerlinc,op defen dagh opheft, Ende
metten Gerechte tot Sente Gheertruden Berge voirfz. Scoutete ende Schepe-

nen dair te fetten, na finen wille ende goeduncken,alfo dicwile alft hem goet

ende orberlic dun£l fyn , mit alrehande forfayte , boete ende vervalle , die byn-

nen der Vryheyt van Sente Gheerden Berge voirfz. verfchynen fullen , en

die men metten Schepen van Sente Gheertruden Berge voirfz. bedinge fal, off

fculdich is te bedinge , Dats te weten , In den erften , fo fal Heer Jan van
Pollane voirgenoemt hebben alle die boeten ende vervalle tot thiene fcellinge

Hollands toe , ende dair beneden , voort fo fal Heer Jan van Pollanen voirgelz.

hebben dat derdendeel van al den groten boeten en forfayten , die bynnen der

Poirten en Vryheyt van Sente Gheertruden Berge vurfch. verfchynen fullen

,

ende die men metten Scepenen van Sente Gheertruden Berge bedingen fal, off

fculdich is te bedinge, als voirfz. is, gelik andere Ambochtsherenin onfen lan-

de van ZuuthoUant
,

gelikerwys dat die brieve houde , Dat Heer Willem van

Duvenvorde Heere van Oefterhout voirfch. dair off heeft, van onfen lieven

Heere ende Vader, dair Godt die Siele aff hebben moet, befegelt met finen

fegele. Welke Borch, Renten, Heerlichede ende Vervalle vurgefz. met al-

len horen toebehoren. Heer Jan van Pollanen Heere van der Leek voirfz. hou-

den fal van ons ende onfen nacomelinge in allen maniere, alfe hy van ons hou-

dende is die Heerfcapie van der Lecke, gelikerwys als die brieve fpreken,die

wy Heren Janne van Pollanen vurgefz. dair aff gegeven hebben, met onfen

fegele befegelt. In orconde defen brieve befegelt met onfen fegele. Gegeve
int jair ons Heren Dufent driehondert vier ende veertich,des Dinxdaechs voir

Bamiffe. {Aldus geteykent) De Juffk Domini Comitis^ prafentibus Domino Tiel-

manno Moeien 6? Hertnanno de Zwete. S. L a l s.

N°. 82.
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N°. 82,

Bulle van Nicolaes den V., Paus van Romen , waar by hy aan
Maria van Loon, Gravinne van Najfau, verfchei-

de gunften verleent.

Nieolaus
, fervfis fervorum Dei , Di-

lelia in Chrifto Ftlia, nobili muiteri Ma-
ria de Loz Comitijpe de Najfowwen, Leod.

Dioc , Salutem Q yfpoftolicam kenedi£lio-

nem. Provenit ex tu^e devotionis affediu ,

quo Nos y Romanam Ecckfiam revere-

ris , ut petitiones luas , illat pieferüm qua
anima tu<e falutem refpuiunt, ad exaudi-

tionis gratiam admittamus. Hinc eji,

quod nos tuis fuppUcationibus indinati, ut

Confeffor ydoneus
,
fecularis vel regularis

,

quem duxeris eligendum^ omnium peccato-

rum tucrum , de quibus corde contrita ö"

ore confejfa fueris , femel in vita ö" Jemel

itt mortis arliculo duntaxat
,
plenariam re-

miffienemtibi^ in fmcerttate fidei y unitatt

Sa»£fa Romatia Ecclefia, ac obedientia ö*

devotione mfira, vel Juccefferum nojirorum,

Romanorum Pontificum canonice ifitra»-

tium , perftftentiy yfpoftolicd auêloritafe con^

tedere valeat^ devotioni tüa\ temre pra'

fentmm , indulgemus. Sit ' tamen ,
quod

idem Confeffor de bis , dequibus fuerit aU
teri fatisfaiiio imptndenda , eamtibi^per te^

fi/upervikeris , vel heredes tuos fi tunefor-

ti iran/ieris, faciendam injungaf, quam
tu vel illi facere teneamini , ut pr<efertur.

Et ne
,

quod abfit ,
propter hujusmodi

gratiam reddaris proclivior adilla impofie-

rumcommittenda^ volumus, quodji ,ex con-

fiantia remijjionis hujusmodi , aliquaforfan

committeres
,

quoad illa pradi£la remijfto

tibi nullatenus fuffragetur. Ei infuper

quod per unum annum , a tempora quo pra-

fens noflra comeffio ad tuam notitiam per-

venierit^ computandum, firigulis fextis fe-

rilsy/tne impedimento kgitimojejünes,quodJi

pr<edi£lis feriis\, expracepto Ecclejia ^re-

gulari obfervantiA^poenitentid ifijun(i4,voto

vel alias jejunare tenearis , una alid die

fmgulari Septimanarum ejufdem anni
,
quo

adjejunandum ut pramittitur ^ non fis a-

Jlrtüa ^jejunes. Et fi in di£io anno , vel ali-

qua ejus parte, e(fes legitime im^edita^ an-

no fequenti , vel alias qua primurti poterfs,

modo ftmili fuppkre hujuswodi jejunium

,

in toto veliiiparte, quandocunque commode
adimpkre non potueris , eo cafu Confeffor

ydoneus ,
quem ad hoc ehgeris\, jejanium in

alia pietatis opera, prout anima tuafa-
lutividebitur expedire y commutare valeat

,

qua

Nicolaes, knegt der knegten Gods'i
aan onze zeer geliefde dochter in Krif-

tus , de Edele Vrouwe Maria van Loon
Gravinne van Naflau , in 't Bifdom van
Luyck, heyl en onzen Apoftolifchen
zegen. Het is om de opregte gene-

gentheid , waar mede gy ons en de
Roomfche Kerk eert , dat wy uwe be-

den, voornamentlyk die welke uwer
zielen zaligheid betreffen, gunfliglyk

wel willen verhooren. Daarom is 't

dat wy, ter uwer beden geneygt we-
zende , aan uwe Godtsvruchtigheit

,

mits deezen , vergunnen , dat een be-
kwaam wereltlyck of Geeflelyck
Biechtvader , dien gy daer toe zulc

willen verkiezen , door onze Apofto-
lifche macht zal vermogen , u, eens ge-
durende uw leven , en eens in uw
fterfaur, te verleeneneen vollen aflaet

en vergeving van alle uwe zonden
j

welke gy met een boetvaerdig hert zult

hebben gebiecht en met den monde be-
ieden , by aldien gy namelyk in de op-
rechtigheid des geloofs , in de gemeen-
fchap der H. Roomfche Kerk , en in

de gehoorzaemheid en aenkleving

aan ons of onze navolgers de Paufen
van Romen , door een wettige Kerke-
lyke verkiezing den H, Stoel beklim-
mende, zult volharden ; zoodanig egter,

dat de zelfde Biechtvader , wegens
zaken, waer omtrent aan een derde
voldoening moet gegeven worden , u
zal opleggen , die , of zelven , zoo gy
in 't leven blyft, of door uwe Erfgena-
men, indien gy aflyvig wierdt, te geven,
dewelke gy of zy lieden oock gehou-
den zullen wezen na te komen

, gelyk
voorfz. is. En op dat gy door dusda-
nige gunft niet des te ligtvaardiger

. moogt worden om diergelyken in 'c

toekomende wederom te doen , zoo
willen wy, jndien gy , u op de kragt
eri het vermogert van zoodanige kwyt-
fchdding verlaatende , miflchien op
nieuw iets diergelyk kwaamt te doen

,

dat die vergeving u alsdan geenzins

. zal te ftade komen. Daarenboven
zult gy ook gedurende een jaar , te

rekenen vapi den lyd dat deze onze

ver-



BESCIIRYVINÖ DER STADTEN LANDE520

qua 1u pari modo ad'mplete debeas. yJlio-

quin prafcns noftra concejjio nullius fit ro-

boris vel mvmenli. NuUi ergo omnino ho •

minunt Ikeat hanc paginam mftra; concef-

fionh infrmgere,velei auju temerario con-

tra ire. Si quis autem hoc attemptarepra-

/umpferit , indignationem Omnipotentis

Dei, y Beatorum Petri^ Pauli Jpoflo-

lorumejus ,fe noverit incurfurttm. Datum
Roma^apud Sanlfum Petrum^ Anno in-

carnationis Domini Millefimo quadringen-

tefimo o^avo, ^into Kalend. Julii^

Pontificatus noflri Mno fecundo. (Et

erat fubfignatum ) A. de Floren-
TIA.

vergunning tot uwe kennis zal gekomen
zyn, telkens om den fesden dag 't en
ware gy daar van wettelyk verhin-

derd wierde , vallen ; doch zoo gy op
de voornoemde dagen , het zy volgens

het gebod der KerK , of uit hoofde der

penitentie u in de biecht opgelegt, ofte

wel wegens een gedaane gelofte, of

anderzints reeds gehouden waart te

vallen , zult gy in dat jaar op eenen an-

deren byzonderen dag der weke vaf-

ten , op welken gy niet verplicht zyc

om eene der voorfz. oorzaaken de
vallen te onderhouden. En indien gy
geduurende dat jaar , of een gedeelte

van dien , wettig verhindert waart

,

zult gy in het volgende jaar, zoo ras gy
zult vermogen , de gemelde vallen up
de voorfz. wyze gehouden zyn te ver-

vullen. Verders , indien gy miffchien

de voorgemelde Vallen in het geheel

of ten deele niet kondt houden , in dac

geval zal een bekwaam Biechtvader,

welken gy daer toe zult verkoren heb-

ben , dien Vallen in andere Godvruch-
tige werken , zoo als het tot uwer zie-

len Zaligheid befb zal fchynen, mogen
verwiflelen, welke gy alsdan insge-

lyks zult moeten vervullen, zullende

anderzints deze onze vergunning van
geene kracht en waarde zyn. Het zal

derhalven aan niemant ter weerelt ge-

oorloft zyn dezen onzen vergunbrief te

verbreken . of lichtvaerdig iets daar te^

gen te doen : zoo echter iemandt zich

wilde verilouten zulks te ondernemen,
die zy mits deezen gewaarfchouwt

,

dat hy zich de gramfchap van Godc
Almachtig, en van de Heylige Apofbe-

len Pieter en Paulus , daar door zal op
den hals haaien. Gegeven in Romen
te St. Pieter, in 't jaar naa de geboor-

te des Zaligmakers Duyzend vier-

hondert agt en veertig, den agt en
twintigften van Zomermaant , in 't

tweede jaar van ons Pausfchap. ( En
Ilias ondertekent) A. de Floren-
TIA.

N». 83.

Brief van Jan Hertog van Brabant j waar by hy Engelbrecht

Graaf van Najau vryfpreekt van 't gene denzel-

ven te lafte was gelegt.

Jan bi der Gracien Gods , Hertoge van Lotharinge , van Brabant ende van

Lymborch, Marcgreve des Heylichs Rycs, Greve van Henegow, van Hollant

ende van Zeelant, ende Heer van Vrieflant, Allen den genen die defen briefF

ful-
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fullen fien , Saluit , Wydoen te weten , ende kennen openbaerlic mit defen Brie-

ve , dat wy nie gevuelt en hebben noch gewaer worden en fyn , dat onfe Ueve
Neve

,
geiruwe Raet ende Kamerlinck , Engelbrecht Greve tot NafTow, Heere ter

Leek ende tot Breda, hem gepynt mucht hebben enige ftucken voirt te fet-

ten , of te helpen voirtfetten , die ons jegen dragen of te weder wefen much-
ten , of dair mit wy ons felfs , onfs lande of onfs vortliker mogenthey t onmech-
tich wefen muchten in enigerwys, ende oiF hem dat yemant opgefeecht hedde,

of feggen muchte , fo kennen wy dat hy des onfchuldich is , ende hem dair

aff ontfchuldige, verdragen wy hem des, Want wy hem altyt goet ende getru-

we , willich ende bereet vonden hebben , onfs te dienen ende alle faken te doen,

tot defen dage toe , Ende des torconden hebben wy onfen fegel aen defen Brieff

doen hangen. Gegeven in onfe Stad van Nyvel , den xxix''^ dach in Merte,
int jair onfs Heeren Dufent CCCC. twee ende twintich , na gewoenten onfs

Hoefs. {^Onder fiont)

By minen Heere den Hertoge , dair by waren van finen Rade , die Jonc-
heer van Zeyn, die Heer van Rotzelair, Johan van Glymes, ende
die ProifTt van Cameryck.

N°. 84.

Verklaring der Baenrodzen , Ridderfchap en Steden van Brabant,

ten voordeele van Engelbrecht Graef van Najfau enz.

Wy Baenroitfen , Ridderfchap , Stede ende Vryheyden des Lants van Bra-

bant, doen cond ende kenlic allen den ghenen die defen BriefF fullen fien ofc

horen lefe ,dat wy nye gevuelt noch gehoirt en hebben, noch in eenigen faec-

ken gewaer en zyn worden, dat die Edele onfe lieve Neve ,Swager ende Jonc-

heer Engelbrecht Greve tot NalTow, Heere ter Leek ende tot Breda , alfulcken

verbont ende verbyntenifle als voirmaels de drye State des Lants van Brabant

voirlz. , ter eeren onfs liefs Heere Gods, en tot orbore, profyt ende tot behoef

des Hoge geboren Vorflen ende Heeren Hertoge van Brabant ende van Lym-
berch, Gravevan Henegow, van Hollant ende van Zeelant, onfe genadigen

Heer, endesgemeynes Lants, onderlingen ende famentlic gemaeft hebben en-

de overcomen fyn , nu of in enegen tyt gebroken heeft , of geftoort zoude

hebben het fy int principaal of in enigen van finen articu-

len gedaen, mer heeft die voorfz. Joncheer Engelbrecht tvoorfz. Verbont wael
getruwelic ende geftentelic gehouden , ende alle wege dair toe gedaen ende

noch dagelicks doet
,
gelyc hy na inhehben des felven Verbonds fculdich is te

doen. Ende of Heer Reyner van Berge, Ridder , die tvoirfz. Verbont gelyc

ons lyflyc ten Heyligen gefwore heeft te houden , ende die op tfelve Verbonc

alrehande fcrift ende redene gefchreven endegefeeght heeft , op enigen dien dat

gedoert als wy verftaen , dat felve Verbont wael gehouden heeft alfo dat be-

hoirt, der die voirfz. Heer Reyner felve wael weten. Gegeven onder fegel

der Stat van Loven ad caufas hier aen gehangen , Des wy famentlic in defen

felen gebruyken, Thien dage in Aprille, int jair ons Heeren Duyfent vierhon-

dert drv ende twintich.

Vvv N\ S5.
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N°. 85.

Requeft , by Prins JVillem den I. aan den 'Keyzer overgegeven,

om de Appellatie van de Hooft- en Schepenbancken te

Breda in eene Reformatie te veranderen.

Aan den Keyser

Vertoont in aller ootmoet uwen ootmoedigen Vaflal ende Dienaer Willem
Prince van Aurange , Grave van Naflbu , Baender Heere van Breda , dat in de
jare Duyfent dryehondertvyftich tuffchen Hertogh Jan van Brabant ende fyne

Kinderen ter eenre, ende Heer Jan van Polanen ter anderen» fyndecoop ge-

fchiet van de Baanderye, Stadt, Landt en Heerlyckheyt van Breda, onder
verfcheyde andere befonderheden aldaer voorgevallen, uy.tdruckelyk gehandelt

en overcommen is , dat van alle tgene by Schepenen of Mannen van Leenen
van den voorfz. Heer Jan van Polanen, alfdan Cooper van de gemelde BaenderyCj
foude gewefen worden , men niet en foude connen provoceren noch appelle-

ren aen eennige anderen Rechteren , na welcke overeencomminge alle Von-
niflen gewefen by de Schepenen van de voorfz. Stadt Breda , twelck men heyt
in de Schepenenbanck , en oock de gewefene by de Mannen van Leenen van
de voorfz. Baenderye , 't welck men heyt in de Hooftbanck , hebben gehadt
plaetfe en cracht van Arrefl, fonder dat defFeft oft executie van die oyt fyn
beleth door appellatie oft anderffins, behalvens dat eennige tyt herrewaerts de
Ofticieren Fifcalen van Uwe Cancellerye in Brabant gepooght hebben, de Von-
niflen van de voorfz. Schepenen en Hooftbancke van Breda appellabel te

maecken en doen reflbrteren onder den Rade van Brabant , Ende terwylen dat

den R^monftrant in Voochdye was, mits fyne jongejaaren, hebben fy fulcken
vervolgh en moeyte aengewent, dat eyndelyck Uw Majelleyt in 't jaar 1550.
op fyn laetfle vertreck uyt defe Landen nae Duytfchlant , appointeerden , by
proviGe alleen , en tot dat anders foude fyn gedifBnieert nae volcomere kennifle
van faecken, dat men foude connen appelleren aen Uwe Cancellerye van Bra-
bant van de VonnifTen van de voorfz. Schepenen , fonder voorders uyttedruc-
ken oft fpreken,en fonder daer onder te begrypen de VonnifTen van de voorfz.
Hooftbancke. Ende des niettegenftaende hebben eennige onder decxfel van
Uw voorfz. provifioneel Appointement , hen vermeten te appelleren van de
VonnifTen van de voorfz. Hooftbancke, dewelcke in de voorfz. Cancellerye
aengenomen fyn , waer door de executien van de voorfz. VonnifTen beleth fyn

;

Uwen Procureur Fifcael pretenderende, dat Uw provifioneel Appointement daer
in foo wel plaetfe moet grypen als in de VonnifTen van Schepenen : Den Sup-
pliant fuflinerende het tegendeel; door welck verfchil,en andere dergelycke die
dagelycx connen overcomen, en oock door foo veel beufelachtige Appellatien

,

die de quaetwillige daegelycx aenvangen , felfs in faken van feer clyne en byna
van geene gewichte, den loop van Rechtspleginge tot Breda fulcx is beleth,
dat alles blyft fonder effeft en executie , en eyndelyck foude wefen den heelen
ondergang ran de voorfz. Plaetfe.

Om waer inne te voorfien , ten eynde de Juflitie aldaer beter foude mogen
werden bedient ende geëxecuteert , ende om het voorfz. incidentele verfchil

tedooden, en andere diergelycke, foo foude den voorfz. Remonflranttoeflaen,
dat terwyle 't verfchil over 't principael ongeflifl is hangende , en fonder pre-
judicie van dien. Uw voorfz. provifionele Ordonnantie f)Iaetfe foude hebben^
foo wel in VonnifTen van de voorfz, Hoofc- als Sehepenenbancke , mits in de-
fen en d'andere den wegh van Appellatie fy verandert in Reformatie, foo wel
voor de VonnifTen aireede gewefen , en daer van geappelleert is , als die noch te
wyfen fyn, en dat door Uw Majefleyt alfoo werden verclaert tot den uyteyn-
de van de principalen queflie , die door defen middel niet minder als door den
wech van Appel fal van Uwen wegen voorfien fyn tegens de misbruike oft an-
dere ongeregeltheden die ondertuffchen commen voorvallen in de voorfz. Von-
iiiflen, om te fyn verandert en gereformeert door de Uwe, indien het alfoo be-

hoort.
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hoort, ende fal den loop ende executie van de Juflitie tot Breda voorfz. niet

belech worden.

Den voorfz. Remonftrant bidt ootmoedelyck aan Uwe Majefteyt de voorfz.

bewillinge te willen aennemen , onder de provifie en modificatie voorfz. , ende

doen opmaecken Aften in behoorjycke maniere, dobbel voor de eeneen d'an-

dere van de Parthyen.

( Onder ivas aldus geapoflilleert :

)

Gefien d'Advys van die vanden Raedt van Brabant op defe Requefle, en

nae gedaen rapport van alles aen den Keyfer , fyn Majefteyt bewillichc

aen de Suppliant , dat fyn Hooftbanck van nu afF aen fal wefen refor-

mabel , en dat de Appellatien aengevangen van VonniiFen aireede ge-

geven by fyn voorfz. Hooftbanck, fullen veranderen in Reformatie en
geëxecuteert , foo wel die gegeven fyn als gegeven fullen worden, be-

houdelyck cautie , foo Verre als 'er executie valt : mitsgaders oock ten

infichte van VonnifTen , die in toecommende by de Schepenen gegeven
fullen worden , behoudelyck dat de Vonniflen van Schepenen , daer

van aireede geappelleert is , niet en fullen geëxecuteert worden , noch
de Appellatie van defelve verandert in Reformatie , maer fullen haer

gedragen na de cracht van Appellatie tot uyteynde van de faecken.

Gedaen tot Bruffel den 21. dagh van December, int jaer 1554. {Synde

geparapheert) V. vt. {^en noch leeger) Marie.

N°. 86.

Ordonnantie van Hendrik Graef van NaJJau, aangaende de
Veilkamer te Breda, enz.

Den Grave van Naflbu , onfen DrofTaert van Breda, Salut. Alfoo wy by de-

liberatie van Rade en daer op gehad d'Advys van de Borgemeefteren , Schepe-

nen en Rade onfer Stadt Breda voorfz.
,
geordonneert en geflatueert hebben

,

tot vermeerdering van de gemeene welvaert ende vordering van de neeringe

binnen onfen voorfz. Stadt, oock tot onderhoudinge van onfe Rechten en Do-
meynen, dat men voortaen Losrenten en Lyfrenten fal mogen verkopen , ende
die goeden en veften, fonder defelve by Kerckgeboden oft anderfints te derven
publiceren , Dat men oock van Huyfen , flaende binnen de voorfz. Stadt van
Breda, die by voorgaende Publicatien en openbare Zitdagen verkogt fullen

worden , egeen Naderfchappe van bloetswegen en fal mogen leggen , maar
dat defelve den Kooper fonder eenige veranderinge blyven fullen , het en wa-
re dat defelve uyterhant oft heymelyck, fonder openbare Proclamatie ende
Zitdagen verkoft worden , In welken gevalle de Naderfchap fladt grypen fal,

in manieren foo dat tot nu toe geufeert is geweefl. Dat om te verhueden
vele frauden en bedrogh , ende onder andere verfleeckinge van onfen Veftgel-

de ons toebehoorende in onfen Lande van Breda, men alle Contra6lenvan Ver-
coope van Erven,ende van Belaflinge van dien met Erf- , Los- oft Lyfrenten , ErfF-

mangelingen ende andere Gantraaen daer Veftinge toe behoort , foo wel van
onfer voorfz. Stadt, als van de Dorpen ons Lants, ter Veftinge van derfelver

onfer Stadt van outs flaende ende behoorende , doen fal binnen derfelver onfer

Stadt by de Schepenen , tzy van de Stadt oft van de Dorpen voorfz. , foo dac

behooren fal, ende metten Secretaris derfelve Stadt, ende egeenen anderen,
die gewoonlyck is de voorfz. Veflingete doen , ende ons van den Rechten van
dien te refponderen. Ende om dat van noden is, dat een iegelyck kennis hier

affhebbe, en dat de voorfz. Ordonnantien ende Statuyten onderhouden wor-
den , Bevelen wy u feer ernflelyck , dat gy defelve Ordonnantien ende Statuy-

ten doet publiceren ende openbaerlyck doet uytroepen , foo in onfe voorfz.

Stadt , als anders in onfe Landen van Breda , daer dat behooren fal , dat gy
oock defelve doet infchryven in de boecken ende regifberen daer het van no-

Vvv 2 de
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de wefen fal , en dat gy , op fekeren groote peehen cot onfen behoeve te ver-

beuren, doet verbieden allen onfen Schoutethen, Schepenen en Secrecariflen

oft Clercquen , ende oock Onderzaten, foo van onfer voorfz. Stadt Breda, als

van de Dorpen daer onder reflbrterende, dat zy defelve agtervolgen , fonder
daer tegens ie comen in quader manieren, procederende en doende procede-
ren tegens de Overtreders by executie reëel , ende by effeft van defelve pee->

nen , en daer toe foo verre defelve Overtreders onfe Officiers oft Dienaren fyn

,

defelve van heure officien ende dienften deflituerende , en dat gy merckelycke
fufpicie hebben foudet, tfy op eenige van onfe Schoutethen, Schepenen, ofc

Clercquen van onfe voorfz. Dorpen, van dat fy contrarie gedaan fouden heb-

ben , defelve in dien gevalle bedwingende met heuren Eede hen te verclaeren.

Des te doene geven wyu volcomen macht, authoriceyt en bevel, gebiedende
allen anderen onder ons gefeten, u, dit doende, gehoorfaem te fyn. Gegeven
in onfe Stadt van Breda voorfz., den 22. Septerabris , anno xv'= xxxj. {uilc/us

Qa4ertekent^^ H- de NASSAU. {Onder ftont) J. Strepen.
• f'

N°. 87.

Nadere Ordonnantie van Maurits Prins van Oranjen, nopens de
Veilkamer ter Secretarye van Breda,

Maurits
,
geboren Prince van Oraengien , Grave van Naflau , Catfenellenbo •

ge , Vyanden , Dietz , Marquis van der Vere en Vliflingen , Heere van St.

Vyt , Daesborch , der Stad Grave ende Lande van Kuyck &c. Gouverneur en-

de Capiteyn Generael van Gelderlandt , Hollant, Seelant , Weflvrieflandt

,

Sutphen , Utrecht ende OveryfTel, Admirael Generael, Regent ende Admi-
niftrateur van de Heerlykheden en Goeden vanden Huyfen van NalTou, toebe-

hoorende den Prince van Oraengien onfen geliefden Broedere
,
gevangen is in

Spaengien. Alfoo tot onfen kenniHe gecomen is , dat binnen fekeren jaeren

herwaerts eenige Secretarifen van de Dorpen 's Lants van Breda , welke Dor-

'

pen gewoonlyck fyn geweeft van alle oude tyden tot Breda in de Secretarye

oft Veftkaraere ter Vefte te komen, oft hon Subftituyten oft Clercken, en
oock eenige Notarifen, binnen ds Stad ende Lande van Breda gezeten, hen
vervordert hebben, ende noch dagelycks vervorderen, Erfgoeden, Renten ende
Pachten, foo wel losbaare als erffelycke, te laten overvefben, tranfporte-

ren , mangelen en verbynden , mitsgaders oock fcheydinge ende deylinge van
fulcke Erfgoeden te pafferen, niettegenflaende defelve altyts van alle oude
tyden gewoonlyck zyn geweeft, ende behooren gedaen ende gepafleert te

worden in de vooriz. Secretarye ofc Veftcamere tot Breda op ter Stadhuyfe
voor Schepenen van den Dorpe, onder dewelke defelve gelegen zyn, ende
voor den Secretaris der Stadt en 's Lants van Breda aldaer, d'welck eensdeels

toegekomen is door deze tegenwoordige troublen , ende anderfins doordyen
dat de Raden by den Coninck van Spaengien aldaer geftelt in abfentie van
den Hooghgeboren Prince van Oraengien, onfen lieven Heer ende Vader,
hooger Memorie, ende nu van onfen gelieffden Broedere voorfz., eenige
Dorpen, als Alphen, Baerl ende Chaem, fulcxetlyckentyt lange, om redenen,

op fekere reftridlie toegelaten oiF geconfenteert hebben gehadt, door d'wefck

nyet alleenlyck onfe voorfz. Heere Broedere van zyn Veftgelt en Chynfen,uyt
de vercofte goederen gaende, verfteecken wordt, ende fyne Grontchynfen en-

de Heeren Chynfen daer afF is verliefende. Want die alfoo nyet aengenoemt,
de Panden daer afF verdunckert, ende de Luyden onkenbaer gemaekt worden,
Maar worden daer door oock vele luyden gebracht in groot verdriet, fchaade,
verliefinge van hon Erfgoeden, Pachten, Renten ende Chynfen, die zy luyden
gecofc hebben gehadt, om dat dezelve hen niet behoorlj^k overgevcft, ge-

tranfporteert ende verbonden zyn geweeft, comende oock dickvvils tot hen
lafte verholen commer, verbynteniflen , medepantfchappen , bypantfchappen,
en andere laften ende fervituyten ,. die hen by de Vercoperen niet aengenoemt,

ende in de brieven, die daer afF gepafFeert worden, nyet uytgefteken en zyn
ge-
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geweeft, daar afF de Cooperen eenige goeden oock nyet en konneft weten off

onderricht off gewaerfchouwt worden by den Secretaris der Stat en 'p Irfiiits

van Breda, die gewoonlick is, als voor, de Brieven daeraffte depedïér-cn,

pafferen ende regiflreren, ais daer aff geen kenniffe geliadt iiebbende , Oock
worden hier door de Kentiers, die eenige Pachten off Renten op fomroige

goeden zyn heffende, daer aff verlteken, met meer andere inconvenienten,

die hier uyt gefchapen fouden zyn op te llaen ende -te ryfen, ten waare by

ons liier inne behoorlyk voorlien worde. Soo ift dat Wy, hier op gehadtd'Ad-
vys van de Luyden van onfen Rade en Relceninge , wel fcherpelyck geinterf

diceert ende verboden hebben , interdiceren ende verbieden mits defen , dat

nyemant van de Secretaryfen van de Dorpen des Lants van Breda , honne Subr

ftituyten ende Clercken, oock van de Notarifen binnen der Stat ende. Lande
van Breda gefeten, uytgenomen alleenlyck den Secretaryfen van Oofterhout,

Rofendaei, Etten, Dongen ende Zundert onder den Hertoge, die tot iiyer

toe altyd gewoonlyck zyn geweefl honne Veilingen , Goedingen , ende andere

fulcke gelycke Contraélen te doen ende te pafferen voor de Schepenen ende
Secretarifeh van defelve Dorpen , hen en vefVóorderefi voortaen eenige brieven

van Vellingen , Goedingen , Mangelingen , 1'ranfporten , Opwinningen

,

Scheydingen off Deyli'ngen van ennige Erfgoede, Paghten, Renten off Chyn-
fen te depefcheren, oft pafferen op ennige Dorpen des Lants van Breda,

uytgenomen de voorfz. Dorpen van Oollerh'out, 'Rofendaei, Etten,' Dongen^
ende Zundert onder den Hertoge , oft' anderfms, hoe 't felve foüde itiógén 'wé-

fen in enniger manieren , Maarfullen zy luyden die a^le moeten laeten eomérl

gedaen ende gepaffeert worden in de Secretarye oft Veftc.amere der 'Stad van
Breda, voor Schepenen van de Dorpen daar onder dezfelve gelegen zyn ënde
reforteren , en voor den Secretaris der Stat ende des Laints van Breda , off fy-

iien gefworen Subftituyt, nae dyen de voorfz. Scjiepeiièh, S.ecret,anfen ende
heuren Subltituyten , foo van de voorfz. Stat van Breda, als van dt Vdor'fz;

vier Dorpen, yerll en alvorén gebleken fal zyn by handen van de RentmeefterS

van de refpeftive Domeyneii, dat den achterftel van dé Chynfen (ryt de veif'

tohe goederen gaende , betaalt , ende defelve te Ghynsboeck op 'des Kopers
haem lullen zyn overgezet, en zoo als fulcks van ovidts altyds aldaef gewoon-
lyck is geweefl: te gefchieden , op dat defelve Schepenen' en Secretaris van alle

dezelve kenniffe nemen en dragen , onfen geliefden Heer Broedere: recht daer

in bevt^aeren, ende den goeden luyden van alle bedroch, verfvvegen com-
tneren , verbynteniffen , fervituyten ende anderfins waerfchouwen ende adver-

teren mogen, voor zoo veel hen mogelyck fal zyn, nae de kenniffe die zy

ïuy'den daer aff hebben en dragen fulleh, op dat defelve goede Luyden niet

bedrogen en worden , ende oock om dat onfen geliefden Heere én Broedere,

vanfyne behoorlycken Chyns en Veftgelt nyet en worde gefraudeert noch ver-

fteken oft onterft, op pene ende verbeurte, foo verre men nae defe tyt ye-

manden van de Secretarifen , hon Subltituyten ende Clercken, ende oock van
de Notarifen bevinden mochte, die contrarie van defen gedaen hadde, van
zyn Ampt en officie vervallen te zyn , ende die binnen de Stat ende Lande van
Breda van nu voortaen nyet meer te mogen doen off exerceren , ende daer en
boven van arbitrale correftie , nae gelegentheyt van zaken, ende oock zuicke

Vellingen , Tranfporten , Mangelingen , Verbynteniffen , Scheydingen ende
Deylingen van Erfgoeden , Pachten , Renten ende Chynfeii , weder erflycke

oft losbaer, fullen zyn en blyven nul, machteloos, ende van onweerden, gelyck

Wy oock met defen cafferen , doot ende te niet doen , nul , machteloos ende
van onweerden verclaeren alle alfulcke Vellingen , Tranfporten , Mangelingen,
Verbynteniffen, Scheydingen, Deylingen, ende andere Contraélen , Erffgoeden

aengaende, die voor ennige Secretaryfen van de Dorpen des Lants van Breda,

honne Subftituy ten off Clercken, voor ennige Notarifen 't federt de reduflie

van de Stadt van Breda, gevallen den 4. Martii Anno Vyftien hondert 't ne-

gentich, gedaen ende gepaffeert mogen zyn, uytgefteken in de voorfz. gean-

nomineerde Vryheden ende Dorpen, Bevelende daeromme den Drollaert der

Stadt ende 's Lants van Breda , den Schouteth van Breda , ende oock den

Schoutethen van de voorfz. Dorpen wel expreffelyck hyer op goeden toefigt,

ooge ende regard te nemen, ten eynde fulckx niet meer eu gefchiede, ende

V v V "^ - dat
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dat deze Ordonnantie in alle heure punélen agtervolgt worde , tot welken eyn-
de zy luyden defelve , foo binnen de Scadt van Breda , als op de voorfz. Dorpen
des Lants van Breda, van Honden aen by Copye autenticq behoorlyck fullen

doen publiceren ende affigeren , ten eynde nyemant daer aff ignorantie en heb-
ben te pretenderen , Want Wy fulcx in onfen Rade voorfz. ndotelyck bevon-
den hebben alfoo te behooren. Dus ten oorkonden hebben Wy dezen onder-
tekent met onfen Name , ende met onfen Cachette hyer oppe doen drucken in

placcate. Gegeven tot Breda, jden vyfden dach van JMeert , in den jaare Vyf-
tienhondertvier en 't negentich. (^En was ondertekent) MAURICE de NAS-
SA U. ( Ende was met een Cachet van zyne Exelentie in rooden IVaJfcbe , op '/ Spa-

tium gedruckt, gecachetteert. Onder
ft
ont gejchreven ) Ter Ordonnantie van zyne

Exelentie. ( Ende was ondertekent ) J. Milander.

N°. 88.

Vonnis van den Raad van Brabant, belangende de Veilkamer ter

Secretarye der Stadt Breda.

In der faecken hangende voor den Ed: Raede van Brabant tuflchen de Wet-
bouderen der Stadt Breda , eerft Refcribenten ende Gerequireerdens in cas com-
municatoir , ende nu Eyfchers in cas petitoir, ende Aenleggersin Reconventie,
ter eenre, Ende de refpeftive Schoutethen, Schepenen en SecretarilTen van
Terheyden, Ginneken, Baerle, Alphen, Chaam, Gilze, de Hage, Sunderc
en Rysbergen, alle Dorpen in de Baronnie van Breda, eerft Supplianten ende
Requiranten , ende nu Verweerders in Conventie ende Eyfchers in Reconven-
tie, ter andere fyde. Den Raedt met rype deliberatie van rade doorgefien en-

de overwogen hebbende allen 't gene ter materie dienende was , ende in de-

fen heeft connen oft mogen moveren , Verclaert d'EyfTchers in Conventie al-

leen ende privativelyck geregtigt te fyn , van dat alle Veften , Scheydingen

,

Deelingen , reéle Verbanden ende Hypothecatien van Erfgoederen onder Ter-
heyden , Ginneken , Baerle , Alphen , Chaam , Gilze , de Hage , Sundert ende
Rysbergen , moeten werden gedepecheert , gcpafleert ende geregiftreert ter

Veftkamer in. de Secretarye van Breda , Interdiceert de voorfz. Verweerders

,

voortaen ende in toecomende geene diergelycke Aften , realiteyt importerende
,

anders te depecheren , pafleren ende regiftreren , als alleen ter Veftkamer van
de voorfz. Baronnie van Breda , ten overftaan van de Schepenen van de refpec-

tive Dorpen , ende den Secretaris der voorfz. Stadt ende Landen van Breda.

En doende recht in Conventie, ontfeyt de Eyffchers haaren Eyfchende Conclu-

fie in 't felve cas op en tegen de Verweerders gedaen en genomen. Ende
compenfeert de koften, om redenen den Raedt daer toe moverende. A6lum
& pronunt: Mercuriii4. July i6öo. (Onder Jiont) Accordeert met het Regifter

van deDiftums in den Raedt beruftende. (Endewas ondertekent) Corn. Gillis.

N°. 89.

Brief van Jan van Beyeren , Biffchop van Luyck , waar by die van
Herteld j Seymaer , Heyde en Wagenberg, nu te zamen het
Dorp en Heerlykheid van Terheyden uytmakende, tot een
Parochie worden opgericht.

Johannesde Bavaria,Ele6lusconfirma- Jan van Beyeren , verkore en be-

tus Leodienfis,(^ nosyfrchidiaconus Cam- veftigt Biflchop van Luyck, en wy
pinia in Eccléfia Leodienft , Univerjis ö" Aartsdiaken van Kempenlandt in de

Jtngulis,prefentes litteras infpe£luris,inDo- Kerk van Luyck, allen en een ygelyk

mino Salutem. Ex farte Fenerabilium die deze tegenwoordige letteren zullen

Ö* dileSiorum nojlrorum , Domini Henriet zien , heyl in den Heere. Van we-

de gen
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de Lecka , Mamburni CJ? ^dminifiratoris

Dominii temporalis de Breda , ad quod

fertinet jus Patror.atus Canonicatuum ^
Prebendarum ,,

ac Curafeu RiMuria Eccle-

fite collegiata 6? parochialis Beata Ma-
ria in Breda , nojtro) urn Dtocefos e? Ar-

chidiaconatüs, nee non Uecam^ Capitu-

h ac Martini Fmrentii , Reéïeris curati

ejujdem Ecdefta , nobis efi demonfiratum
,

quod villa ruraiis de Hertele , cum tribus

juis ^Ippendiciis^ de Seyrnaer , de Heyda,

£<? de fVaghenherch ,
qute funt de integri-

tate dicia Ecclefia parochialis de Bre-

da , ts? communiter quingentos Pat ochianos

,

fahopluri , no/cumur babere , a diSia eorum

Ecclefia di/lans per unam magnam leu-

cam aquatict itineris ö* palujïris, adeo

quod pluvid inundante, feu crejcente flu-

vii marino , ^ prtecipuè tempore hyi,mati
,

Parochiani diilarum vdlarum de Herte-

Je y Seyrnaer y Heyda Ü" fVaghenberch
^

ad diSiam eoium Ecclefiam parochialem
,

fro ecchfiafiicis Üacramentis recipiendis
,

(^ pro ecclefiijlica fepuhura facienda^ vix

accedere valent , 6? fep'us non pojfunt ,

Vnde haSlenus gravia incommoda, turn in

tonfeffioriibus , turn baptifmo , turn fepul-

turis mortuorum , ac eeterts juribui pa-

rochialibus (untperpeffi. ^are nobis, qua-

tenus itjdem Parocbianis
,
ö* diSiis eorurh

fertculis providere curaremus , extitit ex

farte praü^lorum Supplicantium. Nos
igitui bajusmodi Supplicationi, tamque juri

(^ ratiom conformi .,annuentes ac diSlo-

rum harochianorum commodis profpicere

cupientes , per diligentmi inquifitionem fu-

per prami[Jii , nofird auÉloriiate faSlam

,

repperimus pramijfa in omnibus (^ per

omnia veritate fulciri, ac dialis Paro-

cbianis , tam prejentibus quam futuris,ju-

ftum ö* ratwnabiie fore concedere/ub/cri-

pta. ^wcirca Nos fepe diSlis Parocbianis

de Hertele , Seyrnaer y Heyda ö* fVagen-

berch, cum fuis appendiciis , tenore pre/èn-

iium concedimus (^ ordinamus, ut Capel-

la ,
quam diBi Parochiani inter villas de

Heyda Ö" Seyrnaer , infra Parochiani de

Breda edificari fecerunt i3 conflruiinho-

nore Beata Maria Firginii gloriofa
,
qua

tfl Patrona di£la matricis Ecclefiade Bre-

da, pro diSlis ruralibus villis de Hertele,

de Seyrnaer, de Heyda Of deWagenberch,

cum dtpendentibus, ttnh cum cymeterio eidem

annexo ,dedicetur^ confecretur , (^ in illa

Baptifierinm h ReSlore curato diHa Ec-

clejfia de Bredd, feuperipfumad hoc depu-

tanio pro tempore , ftngulis annis,infignuf»

fuhjeSionis diflarum villarum fff Coadju-

toris fvi fubfcriptiy temporibus pcrpetuis be-

kedicendum yjepultura eccïefiajiica , Sacra-

men-
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gen de Eerwaerde en onze geliefde,

den Heere Hendrik vander Leek,Mom-
boir en Beftierder der tydelyke Heer-
lyKheid van Breda, aan dewelke be-
hoorc de begeving der Kanoniksdyen en
Proven , als mede der Paftorye van de
Collegiale en Parochie Kerk van O. L.
V. te Breda

, gelegen in ons Bisdom
en Aartsdiakenichap , mitsgaders den
Deken en het Kapittel , en van Meer-
ten Florifz., Paflor der gemelde Kerk

,

is ons vertoont , dat het Dorp van Har-
tel , met zyne drie Aanhangzels van
Seyrnaer, Heyden en Wagenberg,
w^elke behooren tot de gemelde Pa-
rochie Kerk van Breda , en gemeenlyk
gerekent worden ten minflen vyfhon-
dert Dorpelingen te hebben , van de
gemelde haare Kerk een groot uur
afgelegen , en door een moerafligen
en met water bezetten weg gefcheiden
zynde, zoodanig, dat by overflroo-
ming van regen , of hoogen vloed der
rivier , voornamentlyk in 't winter zai-

foen, de Inwoonderen der gemelde
Dorpen van Hartel, Seyrnaer, Hey-
den en Wagenberg naeuwelyks, en
dikmaels in 't geheel niet, konnen ko-
men tot haare gemelde Parochie Kerk,
om de Kerkelyke Sacramenten te ont-
fangen, en de l^rkelyke BegraafFe-
nifle te doen , Wakr door zy tot hier
toe zeer zware ongemacken , zoo om-
trent het biechten , en doopen , als in

het begraven der dooden en verdere
Kerkrechten, hebben geleden ; waa^-om
ons van wegen de gemelde Supplian-

ten is voorgehouden,ten eyndewy voor
de gemelde Dorpelingen en hunne ge-

vaaren wilden zorg dragen. Zoo heb-
ben wy derzelver bede , als met het
rechten de reden overeenkomende,
billyk agtende ,en begeerendeaa^Jiet
gemak der gemelde Dorpelingen te

voorzien , naa een neerflig onderfoek
nopens het geen voorfchreven is te

hebben laaten doen, bevonden, dat
het voorgemelde in alles op de waer-
heid fleunt , en dat het billyk en re-

delyk zoude zyn aan de gemelde Dor-
pelingen , zoo tegenwoordigen als toe-

komenden, de navolgende zaken te

vergunnen. Weshalven wy dan aan
de voornoemde Inwoonderen van Har-
tel , Seymaer , Heyden en Wagen-
berg, en hunne Aanhangzels , mits

deezen vergunnen en toeflaan , dat de
Kapel , welke de gemelde Dorpelin-
gen , tuflchen de Dorpen van Heydeii

en Seymaer , oijder de Parochie van

Breda

^
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mentum Eucharifiia , extrema UnSlio , ac

cetera Jura Ö" Sacrament a Eccleftajiica

imponantur ö* conferventur. ^odque
Reêlor curatus diBa Ecclefia parochta-

lis de Breda annuatim Prefbiterum ido-

neum Coadjutorem pro dillis Farochiams,

fjf qui ipfii diSla Sacramenta ecclejia-

fiica miniflrare valeat 13 adminifirabit

,

ajfumet ^ abfque confenfu nojlro , aut alle-

rtus nolirorum , fuper hoc requirendo aut

oMnendoy illumque in fine cujuslibet an-

ni atnovere, y aliuminfuum Coadjutorem

hoc modo affumere , fi fibi placuerit ö* ex-

pedire videatur ,
pojfet 13 valeat

, ^ui
Coadjutor perfonalem tn loco apto

, prope

di^am Capellam , feu una diSiarum Fil-

larum, faciet refidentiam. Et nihilomi-

nus diRus Rector curatus jepediSla Eccle-

fia parochialis de Breda Incolis earundem

villarum
, fi velit , Jura Ö* Sacrament %

ecclefiaftica perfonaliter pojjït ö" valehit

minijirare. infuper volumus (3 ordina-

mus ,
quod redditus annui i3 perpetui , vi-

ginti quatuor florenorum Renenfium^aut ve-

terum , fortis moneta ,
quos Parochiani

diStarum villarum pro fuftentatione dilii

Coadjutoris, ac dote diSia Capella y ad(3

fupra bona pro ipfis ypothecata (3 infe-

rius annotata, ajjïgnarunt , cedant Pref-

bitero Coaijutori fupradi&o, qui cum eif^

dem pro fua fuftentatione fit contentus , ni-

btl ultra , a Rfüore Ecclefia de Breda
,

qui eft aut pro tempore futuro fuerit , peti-

turus Et fi Retïor curatus fepediSla

Ecckfiit pirochialis de Breda negligens

fuerit Prefbiterum in fuum ,
quoad diHas

villas , ajfumert Coadjutorem , aut talem

ajfumpferit ,
qui in diSlo loco perfonaliter

non refederit ,
quod extunc Decanus ö* Ca-

pttulum Ecclefia de Breda
,
pro Ulo anno

hujufinodi negligentiam pofiint £jf debeant

fupplere^ ac Prefbiterum idoneum, pro

Ulo anno y ajfumere, eligere 13 deputare

,

qui , ut prefertur , refidentiam in diSlis

villis faciet perfonalem , hujusmodi verb

Coadjutore deficiënte y feu perfonaliter, ut

prefertur , non refidente , ditli redditus an-

nui, pro rata hujusmodi non refidentite feu

defeéüs , cedent in diSlorum reddituum aug-

mentum convertendi. Praterea pradiSii

Parochiani ad omnem Jurium parochia-

lium prafiationem^ad quaipfide jure, vel

laudabili confuetudine feu obfervantia , eo-

rum mitrici Ecclefia de Breda, ac ejus

ReÉlori (3 Matriculario prius tenebantur
,

illa ipfis ö* eorum Succefforibus perpetuis

temporibus integrè folvere (3 fatisfacere

debeant (3 teneantm\ falvo etiam Domi-
ni Decani (3 Capituli diSite Ecclefia. de

Bredajure percipiendi (3 levandi decimas,

tam

Breda, hebben doen bouwen enopreg-
ten ter eeren van de H. Maagd Ma-
ria, als Patroneffe van de gemelde
Moederkerk van Breda, tot gerief van
de bovengemelde Dorpen vaa Hartel

,

Seymaer , Heyden , Wagenberg , en
derzelver Aanhangzelen , tegelykmet
het Kerkhof daar aan gelegen

,
ge-

wydt , en in dezelve een Doopvondt
geftelt worde , by den Paftor der ge-
melde Kerk van Breda, of by denge-
nen , die daar toe telkens by hem zal

gemagtigt worden, en dat ten eeu-
wigen dagen, jaarlyks , tot eeii teken
der onderhoorigheid van de gemelde
Dorpen , en van hem die den Dienfl
aldaar waarneemt, dezelve ter bepaal-
de tydt op nieuw zullen ingezegent
worden, ten eynde aldaar de Kerke-
lyke BegraeffenifTen , het Sacrament des

Outaers , het laafte Olyflel , en de ver-

dere Rechten en Kerkelyke Sacramen-
ten mogen werden gebruikt en toege-
dient. En dat de Paflor der gemelde
Parochie Kerk van Breda , zonder onze
toeftemming, of die van ymandt onder
ons daar toe noodig te hebben , zal

vermogenjaarlyks een bekwaam Prief-

ter of Vicaris voor de gemelde Dor-
pelingen aantenemen, welcke hen de
voorfchreve Kerkelyke Sacramenten
zal bedienen, en bevoegt zyn denzel-

ven , telkens na verloop van een jaar

,

wederom af te zetten, en een anderen
in zyne plaats tot Vicaris op de voorfz.

wyze aantenemen , zoo als het hem
zal behagen , en hem zal duncken dien-

llig te wezen ; Welcke Vicaris in per-

foon , op een bequame plaats , naby de
gemelde Kapel, of in een der voor-
noemde Dorpen , zyn verblyf zal moe-
ten houden ; zullende niettemin de ge-

melde Paftor der meergenoemde Pa-

rochie Kerk van Breda , wanneer hy
wil , aan de Inwoonders der voorfz.

Dorpen de Kerkelyke Rechten en Sa-

cramenten zelve konnen en mogen be-

dienen. Daer en boven willen en
beveelen wy , dat de jaarlykfe en eeu-

wigdurende inkomften van vier en
twintig Rhynsgulden, of v^n oude
zwaare munte, welke de Inwoonders
der gemelde Dorpen , tot onderhoud
van den voornoemden Vicaris en tot

een gifte aan de gemelde Kapel, bo-

ven en behalven de goederen voor de-

zelve veronderpandt, en hier naa ge-

noemt , hebben bewezen , zullen be-

taalt worden aan den voorfchreven

Priefter Vicaris , welke met dezelve

tot
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tam majores quam mimres, in diSlis lo~

cii,prou( cas bactcnus percifere (^ levare

conjueicrunt
y

quibusdiÉits Decmo isl Ca-

piiulo mn intendimus , neque volumus per

prejenlcs , in aiiquo derugari. Injupcr

volumui , concedimus ö* ordinamus
,
quod

fi in ditla Capella confecranda^ aut in

aiiquo loco diÉiarum villarum ruralium^ho-

micidium , mutilaiio, aut fanguinis effufio^

Jeu alter excejfus committatur , tinde Je-

cundiim Siatt,.ta Sinudalia, autalias, fortè

d diiinis ceJ/anJut», feu locus ecclefiafiico in-

terdiSio fupponendus ,
quod praterea in tif-

dcm Capella y locis ruralibus duntaxat, ö*

nequaquam m Breda, (^ aliis locis Pa-
rochie ejufdcm , erit d divinis cej/andum

,

nifi ex culpa Domini temporalis
, feu Ju-

fticiafecula> is , aut Opidi de Breda , hujuf-

modi excejfus fueritperpetratus , autalias

diflum iiitirdittum Eccle/ia/iicum de jure

fuerit ampliandum. Per premiffa veto
,

qu£ approbamus , laudamus ö" ratifica-

mus , non volurnus neque prohibemus
,
quin

indigena feu Parochiani fepediclarum Vil-

larum de fJertele , de Stjmaer , de tleyda

fff de IVaghenhirch , 13 quilibet ipforum

in diHa Ecclefia Parochiali de Breda
, £5?

ab ejus Redlore Ecclejiajiica Sacramenta

(3 eonanjura percipere vakant feu va-

leat ^ft velint , aut velit, quoties ipfis ^
sorum ctiilibet fuerit utile feu oportunum.

Bona ypothecata, de quihus fupra fit men-

tio
, funt hac. Jnprimis qualuor bonaria

prati
, fituata in Parochia de Zonzele ,jux-

ta prata Jacobi di&i Coppentier, ab uno

latere ,
ö* prata Ziberti di£fi Tierloet , ab

alio latere; Item duo bonaria prati
, fit

a

in jam dièla Parochia^ juxta pratum Jo-
hannis Gbifelbetti^ ab uno latere ,

ö* pra-

tum Danielts de Baerley ab alio latere;

Item duo bonaria prati
, fita in eadem Pa-

rochia ^
juxta pratum Nicholai diüi Buys

,

ab uno latere , 6? tranftlum aqua , diêium

vulgariter des Heeren Vaert, ab alio

latere ; Item unum bonarium cuni dimi-

dioprati
, fiturn in antedidla Parochia

,
jux-

ta pratum Nicholai diSii Buys pradiëli
,

ab uno latere, £5? pratum fetri diüi Ha-
zeleer , ab alio latere; Item viginti duo

groffi veteres hereditarii cenfus, quos Al-

Jienus Petri Ziberti , Scabinus de Hertele,

habet in Villa de Heyda ad certas ypotbe-

cas ibidem, prout in litteris Scabinali-

bus Scabinoritm de Hertele
, Juper hoc con-

feStis, plenius continetur. In quorum om-

nium robur £5? teflimonium , ac ampliorem

fitmitatem, prefenles litteras figillis no-

Jiris fecimus communiri. Datum anno è

nativitate Domini Millefimo quadrin-

gen-

tot zyn onderhoudt zal moeten te vre-

de zyn , en niets boven dezelve vari

den Partor der Kerk van Breda, tans

aldaar zynde , of in toekomende ty-

den zullende wezen, mogen eyflchen.

En indien de Paftor der meergemelde
Parochie Kerk van Breda nalatig bleef

een Priefter, voor zoo veel de gemel-
de Dorpen aanbelangt , tot zyn Vi-
caris aanteflellen, of zoodanig een ver-

koos , welke in de voornoemde plaats

niet in perfoon zyn verblyf lüeldt,

dat alsdan de Deken en 't Kapittel

der Kerk van Breda , voor dat jaar

zullen konnen en moeten dat gebreck
vervullen, en een bekwamen Priefter,

voor dat jaar, aanrtellen, verkiezen

en derwaarts zenden , welke
,
gelyk

hier voor gemeld is, in perfoon zyn
verblyf houde in de voornoemde Dor-
pen. En als 'er geen zoodanig Vicaris

is, of dezelve in perfoon zyn ver-

blyf aldaer niet houdt , zullen de
voorfchreve jaarlykfe inkomften ,

naar evenredigheid van dat niet ver-

blyfhouden of gebreck , bekeert wor-
den tot vermeerdering der boven ge-

melde inkomften , voorts zullen de
voornoemde Dorpelingen fchuldig en
verpligt zyn, alle Parochiale Rechten

,

tot dewelke zy van te voren , het zy
van rechts wegen , of door eene lof-

felyke gewoonte en gebruyk , aan hun-
ne Moederkerk van Breda, en defzelfs

Paftor gehouden waren, aan hen en
hunne Naavolgers ten eeuwigen dagen
in 't geheel te voldoen en te betalen ,

behoudens mede het Recht van den
Heer Deken en 't Kapittel der gemel-

de Kerk van Breda , om ter gemelde
plaatfen te mogen heffen en ontfan-

gen de Thienden , zoo grove als fmal-

le , zoo en indiervoegen als zy die

gewoon zyn geweeft te heffen en te

ontfangen, als waaromtrent wy niet

verftaan of willen dat den gemelden
Deken en Kapittel mits deezen iets

worde onttrokken. Bovendien willen,

vergunnen en ordineren wy, indien

in de gemelde te wydene Kapel, of op
eenige plaets der gemelde Dorpen,
een doodflag , verminking , bloedftor»

ting, ofandere buy tenfpoorigheid voor-

viel , waar door men , volgens de Si-

nodale wetten, verpligt mogt zyn den

Goddelyken dienft aldaer optefchorten,

of die plaats gereekend worden onder

het Kerkelyk verbod te leggen, dat als-

dan alleen inde gemelde Kapel en Dor-

Xxx pen.
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gentefimo primo , menfts Jprilis die vice- pen, maar geenzints in Breda en an*

fimèfecmdA. dere plaatzen dier Parochie, met den
Goddelyken dienft zal opgehouden
worden, ten ware zoodanig feyt be-

gaan was door toedoen van den Tyde-
lyken Heer , of van het Wereldlyck
Gerecht , of van de Stadt van Breda

,

of dat anders het gemelde Kerkelyk
verbod zig van rechtswegen verder

zou moeten uytllrekken Door al het

geen voorfz. is , en door ons goedge-

keurt , vaftgeflelt en bekragtigt wordt

,

is egter onze meening geenzints, te ver -

bieden dat de Inwoonders of Dorpe-
lingen der meergenoemde Dorpen van
Hartel , Seymaer, Heyden en Wa-
genberg, of elk van hen in 't byzonder,

niet zouden mogen in de gemelde Pa-

rochie Kerk van Breda, en van derzel-*

ver Paflor, de Kerkelyke Sacramen-
ten en de Kerk Rechten oncfangen,

indien zy willen , maar dat zy zulks

zullen mogen doen , zoo dikmaels hen,

of ymandt van hen, dat zal gelegen

komen, of zy zulks dienftig zullen oor-

deelen. De veronderpande goede-

ren , waar van hier boven gewaagt
wordt , zyn als volgt. Eerftelyk vier

buynderen beempden
,

gelegen ia de

farochie van Zonzeel , aan de eene

zyde naad de beempden van Jacob

,

gezegt Coppentier, en aan de ande-

re zyde de beempden van Zibert,

gezegt Tierloot; Infgelyks twee buyn-
deren beempden , gelegen in de voor-

noemde Parochie , aan d'eene kant

bezyden den beempdt van Jan Gys-

bertfz , en den beempdt van Daniel van
Baerle aan de andere; Nog twee
buynderen beempden, gelegen in de-

zelfde Parochie, hebbende den beempdt
van Niklaas, gezegt Buys, aan de ee-

ne zyde , en den Waterloop
,
gemeen-

lyk genaemt des Heeren Vaert , aan de

andere zyde ; Voorts anderhalf buyn-

der beempden, gelegen in de voor-

gemelde Parochie , naaft den beempdt
van Niklaas

,
gezegt Buys voorfz.,

aan de eene zyde, en den beempdt
van Pieter , gezegt Hazeleer , aan de

andere zyde; Infgelyks twee en twin-

tig oude grooten erffelyken Chyns, wel-

ke Alfteen Pieterfz Ziberts , Schepen
van Hartel, heeft in het Dorp van Hey-
den, op zekere onderpanden aldaer,

zoo als in de Schepene Brieven der

Schepenen van Hartel , daar van ge-

maakt, breeder vervat is In kennif-

fe en bekrachtiging van alle deze zaa-

ken

,
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ken , en tot meerder beftendigheid

van dien , hebben wy dezen tegen-

woordigen Brief met onze zegelen doen
verflerken. Gedaan in 't jaar naa de
Geboorte ons Heeren Duyzend vier-

honderten een, den twee en twintig-
ften van Grasmaandt.

N°. ^o.

Uytfpraak van de Heeren van Dongen , van Zelbach , van Ajjche

enz. , als verkore Scheydsmannen , tot beflifling der VerfchiUen,

gerezen tufTchen Engelbrecht Graef van Na[]au , en Hendrick
Heer van Bergen ^ over het Landt en Heerlykheid van Breda.

Allen den genen die onfe jegenwerdige Lettren fuelen fien en hoeren lefen.

Jan van Grymbergen Heer van AfTche, Willem van Dalem Heer van Donga,
Gherit van Cockelberghe , Herman van Zelbach, geheyten van der Loe,
Henric van de Water, ende Jan Jansfoen van OverhefFeIic,Saluyt met kennif-

fe der Waarheyt. Want de Edele eade Vermogende onfe lieve ende gemyn-
de Joncker

,
Joncker Engelbrecht Greeve van Naflbu , Heer van der Lecke en-

de van Breda , an d'een fide , ende onfe lieve ende gcmynde Heer , Heer Hen-
ric van Bergen , Heer van Grymbergen ende van Melyn, in d'anderfide , van
alfulcken twifle ende gefcille , als enen langen ty t van jaren tuffchen hen geftaen en
gehangen hebben , om der Erftalen wille , die Heer Henric voergefz. en mit hem
Heer Floris van Borffel , Heer van Sente Martensdyck , als Man ende Momboir
Vrouwe Oeden van Bergen, fyne wettige Gefellinne, Sufter Heeren Henrics
voorfz.

,
geeyfcht ende gevolght hebben open aen de Stadt, d'Lant endeHeer-

lycheyt van Breda , met hueren toebehoirten , en ooc om alrehande dootflagen

en gevechten wille , die gefciet fyn te Steenbergen , te Rofendael en daer om-
trent , en van allen anderen twifte ende difcorde tullen hen wefende , hoeda-
nich fy fyn oft geweeft hebben , en waer af en uyt wien dat fy geruert

, ge-

port, of toecomen fyn, hen geheellic ende al in ons gekeert hebben, ende
mit opgerichten vingheren lyfflic ten heyligen gefworen , ewelyck vafte, ge-
flede , onverbrekelyc te houden en te doen houden , Vves wy daer af en daer uyt
feggen, ordineren ende uytgeven fouden, gelyc als heure opene befegelde

Brieven, die wy daer af t'onswairts hebben, clairlyc ende mit meer woirden
inhouden ende begrypen; Ende Heer Henric voerghen: inden faken van de
voirfz. Erftalen vervangen heeft en geloeft te vervangen myn Vrouwe fyn Suf-

ter, ende Heeren Floris hueren Man voirgen : So doen wy te weten eenen ie-

gelycken, tugen ooc ende dragen openbaerlic mit defen onfe opene lerteren,

dat wy van de voorfz. Erftalen ons befproken ende bevroedt hebben mitten

wyfen ende vroeden van de Lande en van de Bancken daer de voorfz. Stadt,

Lant en Heerlycheyt van Breda mit heure toebehoirten gelegen fyn , en heb-

ben ons oock geinformeert ende befonnen uyt den opene Brieve daer mede
faliger gedenkeniflen Hertoge Jan van Brabant d'Lant ende de Heerlycheyt.

van Breda voirfz. mit hueren toebehoirten hier voormaels verleende wilenHee-'
ren Janne van Polanen Heer van der Lecke , Oudervader Heeren Henrics van
Bergen, en zyneSufler voregen: , ende oock myn Joffrouwen de Greevynen
van Naflbu , wittige Gefellinne myns Jonckeren van Naffou voirfz. , ende daer

mede defelve Lant en Heerlycheyt biden voirfz. Heer Janne van Polanen ver-

cregen waren; en diefgelycs uyt anderen clairniflen ons daer afgedaen,en
hebben uyt defen bevonden en bevynden, dat de voorfz. Stadt, Lant en Heer-
lycheyt van Breda, in hogen, innederen. in naten, in droegen, mit renten,

mit cheinfen , mit maelen , mit moeren, mit moerdyken , en mit allen hueren

anderen toebehoirten en aenhangingen, mit wat namen fy genaemt , en hoe
die gelegen fyn , altoes van ouden tyt hier af geweeft hebben en noch fyn een

X X X 2 Bra-
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Brabaritfch Leen, merende ende afcomende of nedercomende,ende te leene ge-

houden van onfen genedigen Heer myn Heer den Hercoge van Brabant , en

van finen hogegeborenen Vorderen Hertogen en Hertoginnen van Brabant

faliger gedenkeniflen , dat es te weten, uyt huere Camere van Brabant en uyt

egheene anderen Hove of anderen Bancken, Ende daerom of mits defe redene

en anderen ons daer toe porrende en beruerende , Soe hebben wy van defer

voorfz. Erfta!en,mit eendrachtigen accoirde van ons alle openbaerlyk gefeyt,

gepronuntieert en uytgegeven , feggen
,
pronuntieren en uytgeven mit delen

gefcrifte, ende mit defen onfen jegenwoirdigen feggen, dat Heer Henric van

Bergen, Vrouwe Oede fyn Sufter, en Heer Floris huer Man voerghen: , in de

Stadt, in d'Lant, inde Heerlycheyten in den goeden van Breda voerfz., en in

hueren toebehoirten , en aenhangingen , of in eenige van hen , of tot eenigen

van hen, recht, deel noch aenfprake en hebben, noch hebben en fuelen, noch
fculdich en fyn te hebben, van eenigen voerleden tyden, noch huer Naco-
melinge en Erfgenamen diefgelycx in eeniger manieren, Ende dat fy en huer

Nacomelingen en Erfgenamen voirfz. minen Joncker van Naffou voerghen: ,en

myn Joffrouwe Johanne van Polanen,fme wettige Gefellinne, en derfelver hai-

re Nacomelingen en Erfgenamen, van allen defen voortaen laeten fuelen en fcul-

dich f^-n te laeten in ruften, in vreden, ongemoeyt en onvervolcht, en dat

myn Joncker en myn Joffrou van NafTou voirfz. ,en heur Hoire en Erfgename,

die alle gemeynlic los , vry , ruftelyc en vredelyc houden , hanteren , befigen

ende befitten , ende dierre nae hueren vryen eygenen wille, en na huerre ge-

nueghen voertmeer altyt gebruycken fuelen, gelyc als fy mit rechte doenmoi-
gen en fculdich fyn te doen, ongehindert, onbelet, ongecalengiert en onbe-

ftuert, van Heeren -Henricke en fynre Sufter en hueren Mannen voerghen:,

en van heuren Hoiren en Erfgenamen, fonder eenigerhande fraude of arge-

lift , Behoudelic ende gereferveert Heeren Henric voerghen: fine jaerlikenen

erflike Rente van Vyifhondert guldene Hellingen , die hy heeft ende fculdich

is te hebben van de Huwelic-goede wylen raynre Vrouwe fynre Moeder , op
de Stadt, Lant en Heerlycheyt van Breda voirfz. , en op hueren toebehoirten

,

en behoudelic alfulcken achterftelle als myn Joncker voirfz. Heeren Henricke
voerghen: daer af fculdich is, nae begrype van den zeggen, dat onfe gene-

deghe Hertogh van Brabant van defelve achterftellen gefeyt heeft en uytge-

geven. Ende om dat onfe begeerte en meyninge es, dat dit onfe jegehwoirdi-

ge feggen ewelic, vaft en onverbrekelic gehouden blive, foe bidden wy oot-

moedelyc en vriendelyc mynen Joncker van NalTou en Heeren Henrick voer-

ghen:, eyUchen hen ooc en verfuecken mit alle ernfticheyt, op ten eedt die

fy ons , als voorfz. es , daer toe gedaen hebben
,

gelyc als heur voirfz. Brieve

clairlyc uytwyfen , dat fy in d'een fide en in d'ander bi defen felven onfe voir/z.

feggen , en by allen dien dat daer in begrepen es , vaft en geftentich bliven
,

en dat wael en getrouwelic houden en doen houden van aUen den genen
dient aengaet en aengaen mach, in allen der maten , formen ende manieren die

boven verclairt fyn en befcreven , En dat fy daer tegens niet en comen en

doen , noch en laten gefchien mit woirden of mit wercken , byhen felven of by
iemant anders , of voor hen felven , of voor iemants anders, fonder argelift, in

eenige toecomende tyden, Ende fo hebben wy in oirconde, getiiygenifle, en
ewige vefticheyt onfs voirfz. feggenen, en alre dingen voirfz. , onferalre fege-

le doen hangen aen defen onfen opene en jegenwoirdigen letteren, die gemaeft
en gegeven waren in der Stadt van Mechlen, des Donresdaeghs nae SenteMar-
tensdagh des heyligen BifTcops en ConfefToers, op den vyfFtienden dach der

maent November , int jaer onfs Heeren als men fcreef Dufent vierhondert en
veerthien. ( Ende was bcfsgelt met fes u}th:tngende fegelen van groemn iviijfche. )

N° 91.
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N°. 91.

Oprechting en Fondatie van het Manhuys op den Haegdyck.

te Breda f door de Uytvoerders der uyterlle Wille van
Heer Anfelmus Smit , gezegt Fabh.

In nomine SanSla 13 Individua Triftitatis

,

Patris,(3 Filii,.i3 Spritüs San-

Sii,Amen.

ZJniverfis £5? fingulis Cbrifli Fidelibus,

pefentibiis Ö* futuris , Petrus Cant , Can-
lor ^ Johannes Braxaioris, Te/aurarius

,

y Jobannes figuli , Canonici Ecclefits

Beata Alaria ylntverpienfis , Camera-

cenfis Diocefts, Executores Teftamenti (3
tiltima loluntatis quondam Reverendi in

Cbrifto Patris 13 Domini, Dni. Anfeimi
de Breda ^ SanEla Sedis Apojiolica Pro-

thonotaru,ac LiterarumApoJloUcarum Cor-

reiloris, (3 Decani diêia Eccle/ia Ant-

verpienjis, Salutem in Domino fempiter-

nam^ cum infra fcriptorum notitia verita-

tis.

Cum nuper , videlicet anno Dni. Millefi-

mo quadringentef.mo quadrageftmo nono,

die prima menfis Augu/ii , Florentia, apud

Monafterium Sanüi Anthonii., prafatus

quondam Reverendus Pater , Dominus An-
Jelmus , Protbonotarius , fuum in ejus ulti-

ma voluntate condens Tefiamentum , inter

catera plenam 6? liberam nobis dederit

poteftatem ,
facultatem 13 au^ofitatem,

ordinandi i3 difponendi de omnibus 13
fingulis bonis fuis mobiUbus (3 immobili-

btis , ubicun^ue t3 in quibufcunque confi-

Jlentibus, falvis fuis in eodem Teftamento

exprejjis particularibus ordinatis (3 lega-

tis, prout nobis ö" confcienciis nojiris in

bac parte videretur expedire ; Nos .fingu-

lis legatis particularibus (3 aliis in diSio

"itefiamento exprejfis ordinationibus
^ juxta

ultimam voluntatem hujusmodi delibera-

iis, folutis (3 adimpletisy de refiduis

etiam t3 fupercrefcentibus ejusdem quon-

dam Domini 'Tefiatoris bonis (3 rebus rer

pertis , colleElis t3 ad manus noflras dedu-

£lis , fionnuJüs mijerabilibus acpiis , ac aliis

fer/onis £3* locis
,
pro ejus anima falute,

quemadmodum confpeximus id juxta rei

quahtatem expedire
, faüis fubfidiis ö"

elar-

In den Naeme der Heylige en onver-

deelde Drievuldigheid, des Va-
^ ders, des Zoons en des Hey-

ligen Geeftes, Amen.

Allen en een ygelyk Gelovigen in

Chriflus , zoo wel tegenwoordigen als

toekomenden , Pieter Cant , Zang-
meefter, Jan de Brouwer, Treforier,

en Jan de Potter , Kanonniken van
O. L. V. te Antwerpen, onder het

Bisdom van Cameryk , Uytvoerders
van het Teftament en den laafte Wille
van wylen den Eerwaerdigen Vader in

Chriflus, Heer Anfelmus van Breda,
Prothonotaris van den HeyligenApofto-
lifchen Stoel, Correftor der Apoito-
lifche Brieven en Deeken der gemelde
Kerke in Antwerpen, eeuwigduurend
Heyl in den Heere , met kennifTe der

waerheid van het geen hierna gefchre-

ven ftaat.

Nadien onlangs , te weten in 't jaar

ons Heeren Duyfend vierhondert en
negen en veertig, op den eerden dag
van Oogftmaandt, wylen de gemelde
Eerwaerdige Vader, Heer Anfelmus
Prothonotaris , zyn Teftament of uy-

terflen Wil makende te Florencen in

't Kloofler van St. Antoni , onder an-

deren aan ons de volkome en vrye
macht , vermogen en gezag heeft ge-

geven , om van alle ende ygelyke zy-

ne goederen , zoo roerende als onroe-

rende, waar ter plaetze en waar in

oock beflaande, te mogen ordineren

en beftellen, behoudens de byzondere

in het gem. Teflament uytgedrukte

Legaten en Makingen , zoo en in dier-

voegen het by ons in gemoede zoude
bevonden worden te behooren , En wy,
alle de byzondere Legaten , en andere
in het Teftament uytgedruckte be-

fchickingen volgens den gemelden uj'-

terflen Wil,vol daan en vervult hebben-
de, voorts van de overige goederen en

verder bevondene zaken des gemelden
Heere Teflateurs , welke by ons ver-

zamelt en in onze handen geltelt zyn

,

Xxx 3
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elaTgiiionibus , Tandem prameditantes tre-

mendi ö" diflrifti Judicii fententiam ,
qud

ipfe de difpenjatione bonorum , maxime ah

bis qui plus cateris in hoc feculo aliquid

difpenfandum acceperint , ranonem petitu-

rus efi , conftderantefquc , inter faluttfera

difpenfationjs ö" pietatis opera nulla pra-

Jianiiora ^ "validiora ad promerendam

Jalutis graiiam
,
qudm qua in hojpitaltta-

te miierabilium , egenarum ö" pauperum
perfonarum impendentur^ cum vix Juavitts

Cjf dettclabilms thurtficium pot efi facere

quifque Deo, quam curam gerere mfirmo-

rum
,
pauperibus (^ indigentthus lubveni-

re j Re\ olventes etiam prafati quondam
Domini Prothunotarii ^ (uorum prugeni

iorum caritatim , compaffionem 13 favo-

rem fmgulares
,

quoj m hoc feculo erga

"jalctudrmrios , confrallos , impolentejque

pauperes viros , mijericordid ü" pietate

moti , cxercere , dirigere ü* adminiftrare

vift funt, valentefque Ö" defiderantes,

caritatem , compaJJion:m , y favorem hu-

ju[modi mfequi in kac parte, ac tantoam-

pliiis
,
quanto exinde reliHa ü" adhuc fu-

percxidentia pr^efati quondam Domini
Frotbonutarii bom falubrius difpenfari^

pauperef^ue 'valetudiyiarii, debiks £sf egeni

ab incommodis relevari, ö" pietatis ac

mijericordits opera adimplere vakant,

didiique Dom.ni quondam Prothonotarii

6? primogenitorum fuorum falus crefccre

pojjit \ Ideo , anno millefmio quadringentefi-

mo quinquagefimo quinto , die f^eneris , tri-

cefma menfis Maji , hord prima ejufdtm

dfei, vel qv.aft , Pontificatüs San^iJJimi

in Chrifio Patris (sj Domini noftri , Do-

mini Calixti , divind providentld Papce

icrtii , anno primo , in Notarii pnblici ö*

teftium infrafcriptorum , ad hoc fpecialiter

rogatonnn, prrfcntiA, ad la:idem Domini

noflri Jhefu Chrifii ,fu<eque benedin^e Ge-

nitricis Virzinum p^irginis Maria , ac duo-

decim Apofiolorum ejus , in remedium (^uo-

que ö" falutem animarum prafati quon-

dam Domini /3nfelmi Prothonotarii ,
ö"

fuorum primogenitorum , omnibus meliori-

biis modo, via, jure, caufd ö* formd

,

quibus potuimus ö* deberemus, pojfumus

ts? debemus , quandam Domum fitamapud
oppidumde Breda Leo'Henfis Diocefis,invi-

co diSlo den Haechdyck ,fpe£iantemaddi-

Elnm quondam Dominum 'nfelmum. Pro-

thonotarimn..pro loco . hofpitio ö" hahita-

tione tredecim paupermn Firorum ,fncce{jt-

vis futuris temporibus ibidem fub vita ö"

forma infenus annotata rccipiendorum
,

ordinamus ö" deputamis; Ita tarnen, ouod

obegaütatemreddit.um in hoc cxordio or-

(tinationis hujusmodi , dumtaxat o6lo perfo-

na y

voor deszelfs zielen zaligheid , eenige
onderflanden en mildadigheden gedaan
hebbende aan ellendige

, godvruchage
en andere perfoonen en plaetfen , zoo
als wy, ten aanzien van 't gevecht
der zake hebben bevonden te behoo-
ren , Eyndelyk o\ erdenkende het von-
nis des ontzaggelyken en gellreiigen

Rechters, waarby hy zelf Reekening
wil eyflchen van debefteeding der goe-
deren , voornamentlyk van die genen

,

welke meer als andere in deze wereld,
om mede te deelen, verkregea heb-
ben , En overwegende , dat onder de
heylzame werken van mededeelzaam-
heid en liefdadigheid geene iiycmun-

tender en kragtiger zyn , omde Zalig-

heid te verdienen , dan die aangelegt

worden tot het Herbergen van ellendi-

ge, behoeftige en arme perfoonen, alzoo

men God geen aangenamer nog HeiFe-

lyker reukoffer kan toebrengen, als

zorge te dragen voor kranken , en de
armen en behoeftigen te onderfleunen

;

Overwegende mede de byzondere lief-

dadigheid , mededoogentheid en gun-
fte , welke wylen de gemelde Heer
Prothonotaris en zyne Voorouders,
door medelyden en Godsvruchtigheid
bewogen zynde, omtrent ziekelyke,
onmachtige en onvermogende arme
Mannen, in deze wereld geoefFent,
betoont en beweezen hebben ; Willen-
de voorts en begeerende zoodanige
liefde, medelyden en genegentheid,in
dat ftuk opvolgen, zoo veel te meer,
devvyl de nagelate en nog overfchie-

tende goederen van wylen den gemel-
den Heer Prothonotaris niet heyizamer
als tot laaffenis en onderftand van ar-

me, ziecke, zwacke en behoeftige
lieden zouden mogen befleedt. nog
de wercken van Godsvrucht enbarm-
hertigheid waardiger geoeffent , en dus

de zaligheid van wylen den gemelden
Heer Prothonotaris en van zyne Voor-
ouders beter bevordert werden. Daer-
om hebben wy , in 't jier Duyfend vier-

hondert en vyfenvyftig, op Vrydag
den dartigften van BÏoeymaandf , s'mid-

dags om een uur, of daer omtrent, in

't eerfte jaar des PaufTchaps van den
Alderheyligften Vader in Kriftus,onzen
Heer Kalixtus den derden van dien

naam , door de voorzienigheid van
God, Paus van Romen, in de tegen-

woordigheid van de ondergefchrevene
openbaren Notaris en getuvgen, daer

toe infonderheid verzogt, tereerevan

onzen Heere Jefus Krifhus , deszelfs ge-

zegen-
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tj<g , aul pauciores recipiëntur ,
qua quidem

fcrjonte eiw.t viri bonorumfiomims^ con-

diüonh ijf fama ,
jub ^ cum modis £5?

forniis viventes ,
ö" Deum cokrdes, prout

inferms declaratur ^ Domumque pradi-

Éiam pro rcccptaculo di£lorum Firorum
,

nee mn redditus , bona {3 pecmiarum

[ummai infrafcriptas affigna'tnns , ac etf-

dem in £5? ad opus diUorum Virorunty

realiter fcf cum cffeSlu profuturis perpe-

tuis temporibtiS effejiucando renunciavi-

mus ,
prafaturumque pauperum Firorum

congregationemi^ receptaculum,de ö* me-

diantibus Domo , redditibus , boKÏs ö"

pecuhiarum funimis hujnsmodi fundamus

ac ordinamus , deputamus , affignamm , re-

nunciamus y fundamus per prefentes , fti-

pulationeper nos in manibus Notarit publici

infrafcripti , vice Ö* nomine omnium quo-

rum intereft , feu interejfe poterit
,
quale in

recipientiuiii prafiita fubfecuta. Rogantes

in vifceribus caritatis, ö* requirentes £e^
•verendum in Chrifto Patrem (3' Dominum,
Dominum Epifcopum Lcodienfem , utfun-

dacionis hujus partes vcUt auSloritate fuA
erdinarid conjirmare ö" approbare , nee

non Illuflrem £5? prapotentem Dominum
Johannem Comitem de Naffbu , de Dietze

fjf de Vianien , ac Dominum patrite de

Breda , honefiosque ,
prudentes 6? circum-

fpe£los Burgtmagijlros , Scabinos
, Jura-

tos^ Confules diSii Oppidide Breda, qua-

tenus ordinacioni , affignacioni {^ funda-

cioni kujusmodi annuere y confentire ,
;-

pfafque admittere , defendere ö* manutene-

re , ac ut participes effe vakant bonorum

operum didlorum fundatorum pauperum,

eifdem 'aliquid gratige (^privilegii, pro re-

Jevamine ö* fubftdio eorum majori, carita-

tivèimpendere velint
,
prout y quemadmo-

dum in quadam papiri carta , defuper in

vu/gari Tbeutonico
,
pro laycorum pleniori

intelk£lu , confcripta i3 confeEia
, plenius

continetur ö" bahetur , cujus tenor de ver-

bo ad verbum fequitur, Ü* eji talis:

zegende Moeder en Maagd der Maag-
den Maria, en van zyne twaalf Apof-
telen, en tot zaligheid der zielen van
M^ylen den gemelden Heer Prothono-
taris Anfelmus en zyner Voorouders

,

op de allergevoegelyfte wyze, wege,
recht en voorm als v^^y zouden hebben
konnen en mogen, konnen en mogen
by deze, zeker Huys gelegen by de
Stadt Breda, onder 't Bisdom van Luyck,
in het Vlek genaemt den Haegdycky
behoorende aan wylen den gemelden
Heer Prothonotaris Anfelmus, opge-
recht en bedelt tot een Gafthuys, Her-
berg en Woonplaets voor dartien ar-

me Mannen , welke in toekomende
tyden, op de hier naagenoemde levens

wyze en vorm, daar in opgenomen
zullen worden ; zoodanig egter dat,

om de gelykheid der inkomflen , in 't

begin dezer inftelling, alleen agt of
weyniger perfoonen daar in zullen wor-"

den aangenomen , welke perfoonen
moeten wezen Mannen van goeden
naam, ftaat en faam, God vreefende,
en op de naabefchrevene wyze hun le-

ven en wandel aenftellende ; En wy
bewyzen het voorgemelde Huys tot

een verblyfplaets der gemelde Man-
nen , als mede de inkomflen

, goede-
ren en gereede penningen hiernaa ge-

noemt, dezelve, ten behoeve der ge-

melde Mannen , wezentlyk en metter

daet ten eeuwigen dagen vry verklaa-

rende, en van dezelve afftant doen-

de; welke verblyfplaets en vergade-

ring der gemelde arme Mannen , met
de voorfz. huyfinge, inkomflen, goe-

deren en gereede penningen , wy fun-

deren , beflellen , afzonderen , en bewy-
zen , ook daar van affland doen by de-

ze tegenwoordige , volgens de belofte

en toezegging daar van by ons in han-

den van den ondergenoemden openba-
ren Notaris gedaen , in den naam van
allen die het mogt aangaen , of die ia

't vervolg daarin belang mogten heb-

ben, Biddende en verzoekende, om
de ingewanden van liefdadigheid, den
Eerwaerden Vader in Kriflus den Hee-
re BifTchop van Luyck , ten eynde hy
deze flichting in alle defzelfs deelen,

met zyn gewoone macht en gezag
,
ge-

lieve goedt te keuren en te bevefti-

gen , als mede den Doorluchtigen en

Mogenden Heer Jan Graef van Naf-

fou, Dietze en Vianden, en Heer van
het Land van Breda , en de Eerzame
en Voorzienige Burgemeefleren , Sche-

penen , Gezworenen en Raaden der

ge-
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gemelde Stade Breda , dat zy aan deze
beflelling , bewyzing , en fundacie hun-
ne toellcmming geven , en dezelve in-

willigen , befchermen en handhaven
willen, en ten eyndezy deelagtig mog-
ten wezen aan de goede werken der
gemelde arme perfonen, dat zy aan
dezelve eenige gunden en voorrech-
ten, tot derzelver hulpen onderltand,

mildadiglyk gelieven te verleenen. Zoo
en in diervoegen als in zeker papier

,

defwegen inde gemeene Nederlantfche
tael tot beter verftanc der Lecken,
befchreven en gemaakt, begrepen is,

welkers inhoud van woordttot woordc
hier naa volgt en aldus is luydende

:

Inden name Goyds des Vaders, des Soens,ende des Heilichs Gheells, Amen.

Cont fy allen ende yegelicken gelovigen menfchen, die nu fyn ende namaels

wefen feilen. Dat wy Petrus Cant, Cantor, Johannes de Brouvi'ere, l'reforier,

en Johannes deBrouu^er, die men heet de Potter, van Breda, Canoniken in on-

fer Vrouwen Kerken te Antwerpen , Teftamentoirs ende Hanttrouvvige, gefec

ende geltelt by faligen gedachten wilen des Eerwerdichs Vaders in Gode ende

Heeren Meeflers Anfelmi Fabri van Breda, Choordeken van Onfet Vrouwe
Kerken voorfcreven, Prothonotarys ende Correftoirs des Heilichs Stoels van
Romen , in fynen uyterften wille ende Teflamente, gemaedl tot Florencen in

Synte Anthonys Cloeftere , in den Jare ons Heeren Dufent vierhondert negen

en veertich , des Vrydaechs
,
yerile dach van Oeghftmaent , In den welcken Tefla-

mente ten leflenhy ons gegeven heeft volle ende vrye machte van allenen de ye-

gelicken fynen goede, ruerükeendeonruerlike, waer ende in wat manieren die

fyn, Behoudelic andere poynten te voren gemaeckt , te ordineren, te bewifen

ende te beftellen , alfoe ons ende onfer Confciencien dat goetdunken fal , ende ge-

likerwys hy ons volcomelic betroude. Aenfiende des voorfeyts Heeren ende

fynre (ouders faliger gedachten groete medoeól, liefheyden ende fonderlinge

gonfte, diefy by haren levenden live gehadt ende gedragen hebben altyt tot ou-

den , onmachtigen ende crancken armen menfchen, alfoe te volbrengen dewerc-
ken van ontfermherticheyt , ende ter falicheden ende laeffenifTen der zielen

isHeeren ende fynre ouders voorfchreven , Hebben geordineert ter eeren Goyds

,

ons liefs Heeren Jhefu Chrifti , fynre gebenedyde Moeder en Maget der maech-
den Marie , ende fynre heileger tweeleve Apollelen , in den huyfe geftaen tot

Breda op ten Haechdyck, wylen den Heeren voorfz., ontfaen te wordene in

toecomenden tyden derthiene mannen, wefende als na befcreven flaet. Ende
overmids dat omme foe vele perfoenen te voedene noch niet Renten genuech
en fyn . foe fal men metten yerften beginnen mer met achte perfoenen oft min
tontfine, maerals men alfoe vele Renten vercregen heeft, dat eiken perfoen,tot

xiij perfoenen toe, als voerfz. ftaet, een pont groot Vlaems erfelyc ü\ mogen
hebben boven anderen commeren ende laften, foe fal men volbrengen tgetall

tot derthien perfoenen toe , ende nyet meer. Ende defen voerfz. perfoenen

feilen moeten fyn van eerliker namen ende famen , vreedfammen ende kerfleli-

ken levene, na de geboden der heiliger Kerken, oyten Ingefetenen der Stadt en-

de der Vryheyt van Breda, ten ware alfo dat men in der felver Stadt en Vry-
heit alfulcker armer lude niet genoech en vonde, als die provenden verfchenen
waren, foe foude men van alfulken geliken armen luyden als voorfz. llaen

opten Dorpe des Lants van Breda mogen nemen, fonder de yerfte ghyfre die

wy Teftamentoirs feilen mogen doen tot tween perfonen toe van Breda geboi-
ren als en woene fy nu ter tyt daer niet , Dewtlke feilen fyn onbelaft van re-

ügiofer ordine, huweliken, kynderen , fchulden, calaengien oft anderen com-
mer, van de welken den Godhuyfe ende bruederen moyfcl, fcade oft lafl: co-

men mochte, Dewelcke oic niet feilen fyn onnutten parfoenen oft van anderen

onbe.
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onbehoerliken levene, mer anders cranck, ende alfo onmachtich fyn dat fy

haer broet ende noücdorfce niet gewinnen en connen, oic niet gewoonlyc en

hebben gheweell voer der goeder luyden doeren broet te biddene, ende an-

ders behoefcichende arm, ende tfeilich jaer out, oft anders jongher oft ouder,

dien den Ghyfters der provende van noode ende behoerlyc fal duncken gege-

ven te wordene, Dewelke armen uyt rechter medoechfaemheden , caritaten

ende ontfermherticheyden , uytgefteken alle beeden, gonflien
,
gedrangiie en-

de ghyften, oft andere genieten, feilen worden gecoren ende in deefen Gaft-

huyfe ontfaen by den parfoenen oft Prochiaens van onfer liever Vrouwen Ker-

ken van Breda ende van der Hagen , als fy ofc eenich van hen refideren feilen

,

oft anders by een oft tween van der Capitulen aldaer , die by den Deken ende Ca-

pittelen daer toe feilen worden geflelt , ende oic by twee Kercmeefters van
onfer Vrouwe voorfz. ende twee Heilige Geeflmeefteren aldaer , Ende in twy-
drachte van hen luyden feilen die Heeren , die Deken en Capittele voirfz. , Over-

mans fyn ende fluyten. Behoudelyc dat wy Teftamentoirs voerfz. , alfo lange

als wy ,oftyemant van ons, by dergracien Goyds leven feilen, felve Ghyfters

fyn feilen op dat vi-y willen. Ende om dit Gafthuys ende arme Brueders ter

eeren Goyds ende gemeynen profjae der Stadt ende tsLants voirfz. wel te re-

geeren, foe fait gelieven den Eerbaren Heeren DrofTet, Schoutet, Burge-

meefleren ende Schepenen der felver Stadt, te kiefen, te ordineren ende tefet-

ten twee eerbair, zedige ende van goeden levene Knapen ende Mannen uyter

Stadt ende Vryheit voerfz. dewelke Momboirs ende Provifoirs feilen fyn des

Huys ende der Brueders voerfz. Ende defe Momboire feilen kiefen eenen uyt-

ten Brueders, die dairnutfle toe fal fyn, die men Beforger heeten fal, om te re-

geerne ende te befluerne alle dingen , oic te gebiedene den Brueders tot dat fy

te doen feilen hebben , oerlof te gevene opt befcheyde , dewelke oic vreedfam
fyn fal , ende nyement verdrucken, forge ende laft dragen van allen dingen ge-

daen te wordene. Defe Momboiren feilen akyt toefien , oft Gafthuys wel ge-

regeert wort van dengenen diet binnen Huys te regeren hebben, fonderlin-

ge dat men gheen overtollicheyt en doe , daer men mede tachter foude comen
ende tfchanden. Oec fal men alle faken, welkerhande dat fe fyn, het fyn van
goeden, van perfoenen, van gefchille, van difcorde,van twifte.oft van eenige fa-

ken die den voerfz. Gafthuyfe, oft eenige werliken perfoenen, -die daer toe

hooren feilen, in eeniger manieren aenruerende, by defer Momboiren befchey-

den , ordineren , verclaren ende beftellen , oec alle mefdaden metten Brueders

corrigeren na alle gelegentheyden der faken , het en ware dat de faken hen te

fwaer oft te laftich worden , die fouden dan uytgerecht
,
gecorrigeert ende ge-

doemt worden by den DrofTet , Schoutet , Burgemeefteren ende Scepenen
voirfz. , fonder yemant anders toofzichten, toedoene, onderwindens,oft anders

recht daer toe te hebben. Voert foe en feilen die Brueders niet beclappen

heymelyc oft openbaer haren Momboren, Proviforen, Regenten oft Beforge-

ren gheenfins, mer onderdanich fyn ende gehoerfam in doen ende laten, maer
bevonden die Brueders openbaer gebrcck oft lalT: in de voirfz. Momboirs ende
Beforgere , dat feilen fy hen felve guetelyc ende zedichlyc feggen , oft den
voirfz. DrofTet, Schouthet, Burgemeefteren ende Schepenen, dewelke daer

om dan andere Momboire feilen mogen ordineren ende flellen. Noch fal men
kiefen by den Momboirs, Toefienders ende Brueders, twee uyten Brueders

die daer toe profytelyc lullen fyn , Ontfanghers geheyten , dewelke ontfaen

feilen alle renten, goeden ende profyten, hoetaenich die fyn feilen, toebehooren-

de den voirfz. Gafthuyfe, ende voert uytgeven by rade ende confente des Toe-
fienders , verfien ende bewerven fpyfe, dranck, hout, torfF, wullen ende ly-

nen laken , ende alles des men daer redelyc behoeven fal , ten meeften profyte

ende ter goeder tyt. Ende om defe dingen trouwelvc ende wittelyc te doene,

feilen fy funderlinge eet doen, ende allen halven jare , oft van jare tot jare , reke-

ninge doen voer die Momboirs ende gemeyne Brueders , daer yegelyc redelyc

ende zedichlyc af ende toe fal mogen fpreken, ende calengeren totten meeften
profyte , fonder argelift. Deefe Ontfangers fal men tallen driejaren den outften

affetten ende eenen anderen metten genen die blyft aanfetten , het en waere
dat yemant gebreekelyc waer, dien mach men akyt affetten ende corrigeren,

verdient hy des. Mede fal men dair oic hebben ende hueren een fterck, eer-

Yyy baer,
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baer, doechdelyc Joncwyf , die haer verftaen fal van des men daer te doen fa!

hebben , ende dat ce doene , die oic ter merclic vifch, vleyfch ende anders fal

coepen , trouwelyc ende alcyt by rade ende byfyne der Ontfangers, oft ten min-
fle horer eenre. Ende waert dat yemant van den Broeders tfelve Joncwyf, ofc

andere Dieners voirfz.jmet achcerfpraken, quaden worden oft Hagen overloede

dien fal men corrigeren na gelegentheyt der faken . maer bevonde men in

der waerheit dat yemant van den Brueders met haer oft met andere vrouwen
vleyfchelyc te doen hadde, foe Ibudfe men uyten huyfe doen, ende oerloven,
ende die Brueder foude verliefen die provende, ende al dat hy dair in 't Gall-
huys gebracht hadde. Ende voer eer yemant als Brueder hier in fal worden
ontfaen, fal hy inbrengen, bewifen ende overdragen, eewelyc ende erfeJyc te heb-
bene, met veilingen , Scepenbrieven oft anders , alfo dat behoerlyxte fal mogen
fyn ende valle, alle fyn erfelicke goede ende have, oec alle goeden die hem by
verflerven oft anders toe feilen mogen comen in eeniger manieren , tot behoef
van 't Gafthuys voerfz. , om die onder die Brueders in 't gemeyne te bruyke-
ne, foe dat na hoer doot van hene niemende niet fal mogen verderven. Sel-

len oec defe Brueders, na dat verlieten feilen fyn haer oudfte cleederen daer fy

yerfl mede in 't Gafthuys comen feilen , moeten dragen oec haer oudfte cleden
ende crapoetien van graeuwen wullen lakene, Ende des feilen die Beforgers
ende Ontfangers uyten gemeynen goeden eiken Broeder beforgen, na dat hy
des noottelyc ende te goederwys behoeven fal, vs^eLke cleden men fal doen ma-
ken flschtelyc,fonderniewicheyden,even gelycmaecfel op allen reifen, diaken
te verboerene. Ende elc van dyen fal oec in fynre incoemfl inbrengen een
bedde, tw^ee paer flapenlaken, fargie oercuflens, ende andere daer toebehoeren-
de , alfoe hy daer op cuyflchelyc flapen ende liggen fal willen , oec den Gall-
huys te bliven na hare doot. Ende voert fal het Gafthuys verfien, behoude-
lyc dat yegelyc fyndere cleedingen ende andere gewaden geraedfamlyc , fpaer-
lyc ende cuyffchelyc fal dragen . verwaren ende hanteren, Oec fullen fy al-

le dage, tot behoerliken tyden, als men daer toe luyden fal metter belle, van ge-
üken fpyfen ende drancke , daer nyemant gheen funderlinge voerdeel hebben
en fal mogen , te famen in eenen Reefter eten ende drincken , fedichl'yc , fonder
clappen oft gerucht te maken , Ende dan in der ftadt van der Benedifiie yege-
lyc lefen een Pater nofter ende Ave Maria, ende voer die gratie oec een Pa-
ter nofter ende Ave Maria, Ende funderlinge alle avonde, deefe gratie gefeit,

fal een van hen, dient toebehoert, een belle luyden, ende dan feilen^ nochGoy-
de loven , ende leggen aldus : Ontfermhertige Heere God , Sceppere des hemels
ende eertryx, geloeft ende bedanft moeftu fyn van allen dine goeden die du
ons armen fondigen menfchen gedaen ende verleent hebft , wy bidden dy oec
by der verdienten ende middelingen dymre gebenedider Moeder ende Maghet
der Maechden, ende aller dynre liever Heiligen , dattu onfer ontfermen willes,

ende vryen van allen funden , Wy bidden dy oec voer onfen edelen Heer en-
de Vrouwen tsLants van Breda, endehair Geboirten,Raide, Rechters ende In-
gefetene tsLants, oec voer die lieven zielen sHeeren ende Meefters Anfelmi,
Funderer ende Ghyfter defer aelmoeflen, fynre Teftamentoirs , als fy te zielen

comen feilen fyn, oec voer alle gelovige zielen die van defer vverelt gefceyden
fyn, daer die heilige Kerke voer gebiedt te biddene, ende alle andere levende
ende doode, die ons goet gedaen hebben, ende dagelicx doen, dattu lieve ont-

fermhertige Heere God dier ontfermen willes. Ende fpreken dan te famen
Pater nofter en Ave Maria. Als men ter tafelen gefeten fal fyn , feilen dienen
twee van de Bruedere, dewelke namaels eten feilen , feggende oec Pater nofter

ende Ave Maria als voirfz. is , fpyfe ende dranck thamelyc opfettende ende
afdragende, die fcotelen, potten ende anders dat gebeficht is waflchen ende
fchickelyc opfetten , Ende dit feilen fy doen met weken, te wetene twee oud-
fte in den Huyfe ontfaen deen weke, ende alfoe vervolgende ander twee , mee
welken ouderdomme fy hem oec hebben feilen in gane ende ftane, ende doen
d'een den anderen eere. Ende niemant die gefofit is en fal alleene in fynre
Gameren maeltyt houden, het en waere dat yemant proeffelyc ziec waere, En-
de die ziecke feilen die Brueders alle, ende mede fonderlinge twee daer toe

geordineert, dies macht hebben, vifenteren van den troeften , heffen , leggen , by-

lt;aen,cnde anders na der zieckten bruederlyc, mynlyc ende Kerftelyc hante-

ren
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ten tot der doot toe, eeft dat Gode alfoe gelieft, Ende fo wie in aidusdani-

gen ende anderen werken van Ontfermiiertigfaeyden hem weygerde ende we-
derfpenich niaeéle, die foude men uycen Huyfe doen, fonder weder te hebben
dat hy daer inbracht hsdde. Boven al fa! men neeritelyc in 't begin van der

zieften bdbrgen.dat fy haer Sacramenten van der heiliger Kerken mogen heb-

ben, feilen oectfavonts, tot puynteliker uyren, fedichiycllapen gaen, ende elc

voer fyn bedde iefen op fyn knyen vyfwerf Pater nofter ende Ave Maria , al

mede ende defgelyc tot haren opllaea, voer hem ende voer dye voirfeit fyn
,

ende ncerftelyc ende fcerpelyc toefien vier ende kerfen fekerlyc bewaert te

wordene altyt, houdende puntelyc ende boven al bedden, lywaet ende al dat

dair toebehoert, finnelyc ende cuyllyc , lywaet oec te waffchen te dragene , en-

de weder te halene ,alll noot fal fyn. (Jee ummer onderlinge met haeren boeden
ende met eiken melifchen feilen fy verkeeren , fonder yemant te flane , te quet-

fene , te verdruckene , oft eenich mefweynden te doen in woerden oft in werken,

eenige oniioefche , onbehoerlike, party like oft onceemelike worden te fprekene,

oft gehengen onderlinge gefproken te wordene, mer leven in caritaten , oet-

moedeliker ende bruedeliker mynnen, fonder achterfprake, fonder kyven , oft

yet te verwytene, ende neerftelyc altyt niet dan van Gode ende yet anders

goets te fprekene ende te denckene. Item fal niemant van hem in tavernen

,

ten danfe , noch tot geender werliker feefte oft anderen rumoeren gaen , maer
fullen in huys bliven, het en waere dat fy eenige nootfaken te doen hadden,
dev/elke fy haren Ouden te kennen feilen moetea geven, eer hy hem eenige

oerlof fal derven geven, ende alfoe oerlof hebbende, fullen fy hem ander mo-
gen uytgaen, ende dtn teritont wederom thuys moeten comen, fonder met ye-

mende onderwegen eenige ydele woorden ofc onbehoirüke clappagien te heb-

bene. Niement van hen fal funderlinge honden houden, ofc oec andere mef-

fen dan redelike broetmeffen dragen. Want oec ledicheyt wortele ende oer-

fpronck is van allen funden ende quaetheden , foe fal yegelyc , uytgenomen
ziecke , moeten arbeyden ende laft dragen, funderlinge om die fiuyfe ter goeder

tyt in goeden ftaet tehoudene, Hove, Lande, Beemde, Dyke, Heyningen
ende anderen den Godshuyfe toebehoerendebeefhenftouwen, gens ende weder
brouwen , backen, water, torlf ende hout te halene, vloereende cameren te kee-

rene ende te reparcrene, ende voert alle dinc te doen dat nootteiyc, orboirlyc

ende profytelyc fyn fal, ongeheyten oft by bevele, foedatniement na den ande-

ren wachten,ofc op den anderen hem verlaten fal mogen yet te doene, het en waere
hem verboden. Voertaneen fal men in dit Godshuys niet mogen houden Feeflen,

maelcyden van BraIüfcen,oft anders van buy ten, Oec en fal niemant van denBrue-
ders eenige gafte van Vrienden oft Magen aldaer funderlinge mogen herbergen^

om daer te vernachten oft in fynre camere houden , maer wilde yemant fpy fe ende
dranck om Gode hem geven, die foudmen ter gemeynder tafelen ontfaenvrien-

delyc, ende dancken, Gode voor hem te biddene. Item fullen de voirfz. Brue-

ders , tot eerbaren luden huyfe genoidt fynde , mogen gaen eten des noenens , niet

alleene , mer heuren twee tfamen , ende met orlove des Meellers. Sellen oec

die Brueders met ordinancien ende behoerten ter weeke eens , des vrydachs, twee
te gader, die daer toe flerckgenoech feilen fyn, binnen der Vry heit vanderStadt,

voer der goeder luden doeren broot moeten bidden , ende oec tot allen fpynde
ende de}linge die men over dooden oft anders doen fal in der Vryheit voirfz.

aelmoeflèn moeten halen , ende dat hen gegeven fal worden , fonder eenich be-

hendicheyt daer in te hebbene, brengen haren Ontfangcrs, om dat voert in 'c

gemeyne te bekeerne, Ende waertdat yemant in 'r Godshuys ontfaen, namaels

bevonden werde met eenige quaden , fey ten oft openbaer alfoe moeylyc
,
pynlyc

,

fcaeylyc, dronken, dicwille onbefceyden, dieff, ongetrouwe , ongehoerfaem ofc

anderlins van alfo quade pytfen ende fame, dat hy onder die Brueders niet be-

hoerlyc ofc vredelyc en v\'aere te bliven, dien fal men oyten Gaflhuys ende
gefelfchap van den Brueders doen , nochte fal daer blivên dat hy dair inbracht

fal hebben, ofc van (Inen wegen noch toe mach comen , Maer waere yemant in

't Gafthuys die bevonden worde verwoet, fmloes, lazers, oft van ander wree-

der oft vreeielikcr zie6len , van eenigen evele befmet, oft anders alfo befieft

daer andere menfchen af befmet mochten worden, foe dat hy onder die Brue-

ders voerfz. niet en behoert te blivene , dien lïU men uyten Gafthuyfe ende
Y V V 2
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Bruederfchappe doen , ma.er wat finen wegen ia den Gaflhuyfe comen foude
fyn,oft toccomenfoudemoghen. Tonder dat verlieten ofc verbefichc waeriï,füiid

men hem wedergeven, by raide van de Momboiren ende Brueders , behoude-
lyc dat defe befieète Man oft Mannen, byordinancieii der voirfz. Momboiren,
van den getale der voirfz. derthiene perfoenen fal oft feilen bliven , maer hem
Tal dan volgen, na gelegen theytfyn re rie6len,fyn leven kmc , buvten den voerf/,.

Godshuyfe, het fy een pont groot Vleems, oft een halfpont,ofteenderdendeel,

gelyc den voirfz. Momboiren redelyc duncken fal. Woude oec yemant van
de Brueders, in 't Gafthuys ontfaen fynde , uyttrecken om elders beter heneco-

nien te hebbene , dat mocht hy doen , maer dan foude den Gallhuyfe bliven

,

als hy wech waere, wat van fmen vi'egen incomen waere, oft noch toe mocht
comen. Ghevielt oec dat yemant van de Brueders hyer in ontfaen, namaels
alfo vroera ende fterc worde, dat hy' yet mochte winnen binnen denHuyfe oft

boy ten, dat fal hy moeten doen, ende fyn winnynge, fonderyecaf tedoen, in 't

gemeyn profyt brengen den Onifangers, die oec dairaf rekeninge doen feilen,

behoudelyc dat nyemant buyten en fal moghen trecken om yet te winnene, fon-

der oerloff van den Momboire ende Regeerders van den Bruederen , ende foe

wie dit niet doen en wilde, dien foude men uyten Iluyle ende Bruederfcap

doen , ende foude oec daer Jaten tfelve dat dair van finen wegen comen was.
Ende waer yemant van den Bruederen, overmits correftien oft anders, uyten
Gafthuyfe ende Bruederfcap ghedaen ende berocit, dien en foude men num-
mermeer , om yemans beden, gebeden, oft gheenrehande faken wille weder in

mogen nemen. Oec overmids dat elc van den menfclien der Vryheit ende
tsLants voirfz. defer aelmoeffen deelachtich fal mogen werden, foe feilen die

Brueders in 't gemeyneallejaere een bede mogen hebben binnen der Vryheit van
der Stadt ende Dorpen tfeJfs Lants, fonder yemant hier namaels yet aentefien

,

Ende om defe bede feilen omgaen twee Momboiren ende twee Brueders binnen
der Vaflenen , oft alft hem gelieven fal , ende dien dach fal men in der Kerken
doen condigen tot Breda , ende anders daert behoeren fal , Voertane om te ver-

dienen defe aelmoeffen hier gefbichtoec metter goeder luyden toedoene, feilen

die Brueders hem Gode, fynre gebenedide Moeder, den tweelleve Apoftelen, en-

de allen Heiligen pynen optedragene , ende hem te dienen altyt met innyger

hertten, hoerende te mynflen alJe dage den Heyligen dienll van der Milfe

daert hem gerieffelyxte fal mogen fyn. Ende feilen voertaen dagelycfche Ge-
tyden fculdich fyn te lefene, te Mittentyden, Miiren ende Vefperen, voer elxfè-

ven Pater Nofler ende alfoe veele Ave Maria , Ende ten anderen cleynen Ge-
tyden, te wetene Prime, Tertie, Sexte, Noene ende Completen, telken Gety-
de drie Pater Nofler ende drie Ave Maria, hem niectonfchuldigen, maer goe-

der bedingen ende werken te doen mogen fy voer levenden ende dooden voirfz.

Ummer feilen fy oec ten Sermone gaen daert hem fal mogen geboiren , ende te

gader met haren Beforgers oft Meefhers , ende by een bliven, ende als die Ser-

mone oft Dienften fullen fyn gedaen , wederom thuyswaert comen , Ende waere

dat haer Meefters oft Beforgers met eenen oft met tween langer bleve , foe fei-

len dander tfamen thuyswaert gaen zedichlyc ende thamelyc, aJil behoeren fal.

Sellen oec by raide van haeren Prochiaen hem flellen ende fitten dic'cwyle te

biechtene, ende allejare,principalyc te Paeffchen, ende ter anderen drie Hoech-
tyden , te weten Sinxen , Alreheiligermiffe ende Kersavonde , totten Heiligen Sa-

cramente te gane, ende dat werdelyc te ontfane als Kerflelike goede luyden,

het en waere dat yemant vancrancheiden, fieclen oft om anderen wittige noot-

faken ontfchult hadde om defe naefle poynten voirfz. niette mogen doen. In

der Kerken feilen fy altyt by een fitten en ll;aen,daer fy gerieffelyxte feilen mo-
gen. Alfl oec by der gracien Gods gevallen fal, dat yemant van den Brueders

atlivich worden fal, dien feilen fy alle, ofteenich van hem, ende niemant an-

ders, in haren bruederlike grauwen clederen voirfz. , Kerftelyc ende minlyc voer
fyn ziel bedende ende lefende,ten grave dragen, ende begraven daer dat in der

Prochien van der Hagen behoeren fal, Doende daer voer haerre zielen uytvaer-

de metter behoerten,tamelyc, na den armen ftaet der arme Gafthuys -bruederen,
fonder maeltyden , het en waere dat eenige vrienden van des doots wegen dat

anders cofteliker doen wouden, fonder des Gafthuyslaftoft coft. Sellen oec al-

le te gader fyn in 't begraven ende uytvaerden voerfz. die gene die geen ont- .

fchult
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fchult en hebben. Ende om defe Ordinancie des te betei- ende vajfler gehou-
den ie fyne, falyegelyc geloven in 't yerfl van fynre incomfl;,ia goeder trou-

wen,elc der voirfz. punten na fyn belle ende vyfFfinnen als een goet menfche
te houdene, ende te doen houden na fyn macht, onderdanich te fyn den Mom-
boirs , Beforgers , ende allen anderen dienen , ende trouwelyc te helpen behouden
die goede denGafthuyfetoebehoerende, ende die verloren fouden mogen wor-
den weder helpen vercrigene, met recht oft metter minnen , heymelike fakeri

van den Huyfe oft der Brueders heymelyc te houden ende niet te openbaren,
fyn medebrueders voer niemant anders te rechte te treckene dan voer die

Momboirs ende Brueders, te houdene dat fy luyden ordineren feilen, donge-
hoerfame Brueders , alfo datbehoeren fal, te helpen doemen ende rechten, haec
ende nyt uytgeileken , fonder om eeniger faken voregenoempt dat te laten,

fyne corredlie aentenemene oetmoedelyc, het waer van uyten Huyfe endeBrue-
derfcap gedaen te wordene oft anders, fonder met yemant in 't openbaer, ofc

anders eenigen magen oft vrienden daerom te moeyene , Ende foe wie be-

hoerlyc gewaerfchout c'.air tegen dede,lbudmen uyten Huyfe ende Bruederfcap
doen, ende Godshuys fal behouden fyn goet dat daer van finen wegen comen
foude fyn. Sellen daerom geheelic hem fcicken om alles met doechden te

Volbrengenetereeren Gods, foo dat hy hem, ende alle Kerilelike levendeende

doode Ghyfteren ende Beforgeren defer aelmoeffen in fyn eewige Ryke ontfaen

gewerdige, Amen. Tot welker fondacien ende (lichtingen, goedingen ende
der armen Bruederen behoeft" als voer, bewyfen wy ende geven over met de-

fen brieven , in der befter formen alil wy befl mogen van rechts wegen , alle

alfulken erfelike goeden als die Eerwerdige Heer Meefter Anfelmus hadde en-

de houdende was binnen der Stadt ende tsLants van Breda , nabefcreven , met
allen haeren rechten , toebehoerten ende brieven daer op gemae6t,en oec mee
alle renten ende penningen die toecomen ende verfchynen feilen in eewigen
toecomenden tyden. In den yerften die nieuwe ende die oude Huyfen , metten
plaetfen, fchueren, erven ende metter hofftat die tegen Aert de Bruyne ver-

cregen is , liggende ende flaende op deynde van den Haechdycke weflwaerc

&c. &c. &c. Ende om defe fundacie, ftichtinge, ende makingetebat gehouden,
befcudt ende befchermt te mogen werden , Bidden wy oetmoedelike om Gods
wille, den Hoegeboirnen ende Eedelen Johan Greve tot NaflbWjtot Dietze en-

de te Vianden , Heere des Lants van Breda &c. en de Eerbairen , Wyfen ende
Befcheydenen Burgemeefteren , Scepenen , Ghefwoernen ende Raidsluyden der

Stadt van Breda , dat fy defe fondacie , llichtinge ende makingen metten ar-

men luyden in der manieren voerfz. confenteren , aennemen ende gehengen ,

befcermen ende befcudden willen , na der befter formen ende rechte dat dat

befte fal mogen fyn, tot eewigen dagen, Verleenende oic uyt hoer gonfieee-

nige privilegiën tot voerdering der ielver fondacien , ende den armen luydenl

voirfz. te baten , om alder goeder vi'erken raedeelachtig ie mogen worden.

In quorum omnium ^ fmguJorum fidem In kennifTe van alIè en een ygelyke

(^ ieliiniomum prtemijjorum ,frefentcslit- dezer dingen, wy de tegenwoordige

teraï, five piefens publicum Inftrumentum Brieven , ofdit tegenwoordig openbaer

etiam fieri ,(^ per Notanum -publicumin- Gefchrift hebben verzocht gemaakt te

frafcrlpium Jubfcribi ö* publkari petivi- worden, en door den onderfz. openba-

mus i
nojlrnrumque figillorum fecimus ap- ren Notaris doen ondertekenenen au-

fenfione communiri. Datum {5? adïum thentifeeren , als mede met het aanhan-

in Oppido Anfwerpicnfi , Cameracenfis gen onzer zegelen bekragtigen. Gege-

Diocefeus , in Ecclefia Beat£ Mat ia, propè ven en gedaan in de Stadt van Antwer-
ulltareuium Regum ibidem, fubanno, in- pen, onder het Bisdom vanKameryck,
di£lione,die,'msnfe,bora'J Pontificatufu- in O. L. V. Kerk, by het Outaer der

pradictis, ibidem prefentibus circumfpetJis Drie Koningen aldaer, in het jaar,

(^ dijcretts Firis , Dominis ö* Magiftrii indidie , dag , maandt , ure & Paus-

'Jobanne de Flatea , alias de Lira, Officia- fchap voornoemt , aldaar tegenwoor-

/; Cameraccnfi in Bruxella , Gysberto van dig zynde de Voorzienige en Difcre-

den ÏVerve , Petra Tonys , Canonicis
, Jo. te Heeren en Meefters Jan vander

banne Mathicy Thoma van den Leene i^ Straten, gezegt van Lier, Officiael

Huherto Cuper, Capellanis diêla Ecclefta van Kameryck te Bruflel, Gysbertvan
Beata Y y y 3 dé
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Biata Mari^ Jntiverpienfis^Tefiihitiad de Werven, PieterTonys, Kanonni-

pra^mijfii i-ocatn Jpecialiter ^ rvgath. ken, Jan Mathylz, Thomas vanden
Leene, en Huyberc Ciiper, Kapella-

nen der gemelde Lieve Vrouwen Kerk
te Aniwerpen , als Getuj gen tot het

voorgemelde zonderling verzocht tn
geroepen.

Et ego Thcobaldus Synionis delVaida,

Clericus, 1'rfjc^enfis Diocefis ,
jubiuns

jipuliolica Ö* irnperiali auëioritatfbus A'o

tarius, qii'a ordinacioniy deputacioni, af-

ftgnacioni , renunciacioni
,
fundacioni eif-

dem ,ac aliis i^ fingulnpraniijfis, dum fic

ut pramiititur pir f^enerabiUs i^ circum-

fpeSlos Firos^ Dominos Pitrum Cant

,

Cantorem
,

Johannem Braxaloris , Te-

Jaurarium
, (^ Jbhanncm FiguH , Canoni-

cosy Executorci i^ Teftamentarios fup;a-

i'ittos ,agerentur, (^ ficut unicum prano-

minatis tejlibus interfui , eaque fieri z'idi

y (tudivi , idcircop) cfcns publuum injlru-

mentum, per aliumfidelitcrfcriptum , exin-

deconfeci, publïcavi ,
Ö* mhanc publuam

foimam redegi
,
fjgnoque {3 nomtne mcis

Jolitis ö" conl'uctis , una cum appenfione fi-

pllorum Perfonarum Donantium , nee non

'Tefliur- prafcriptorum, ftgnavi i3 fubfcti-

pfi , infidem ö* teftimonium ümnium ^ fm-

gulorumpramijfoïum, rogatus ö' requifitus.

Johannes , Dei gracia , Epifcopas Leo -

dienfis , Univerfts (J finguJu. prefaitia li-

furhfeuaudituris ^falutemin Domino, in-

ter ceierapietatii opera
,
quibui Aitiffimum

flacancredimiti, id maxime ar bitrarimr ac-

ceptum ,/! miJerUbilibus pe^Jonii ,
pio com-

pajfionii affeêfu, propenftiis fuccurratur
^

fane exhibita pro parte DiltÉtorum nobis

in ChriftOy PetriCant, Cantoris, Jobannis

Braxatoris , Thefaurarii , (^ Jobannis Fi-

guH^ Canonici magnifici EccleftiS Beatte

Maria Jntwerpienfts , Cameracenfis Dyo-

cefis ,
peticio continebat

,
^od ipfi , z-eluti

Executores Tejlamenti feu ultim^e volunta-

tis quond^m Venerandi Patris /Ir.felmi de

Breda , dum "jixit fjf decejjit Santla Sedis

jipoflolide Pïothonotarii , ac Literarum

Jlpoftolicarum CorreSloris, fimiüter infpe-

(labili Ecckfia nojlra Leodienfi Arcbidya-

coni,vulgariter Hannonia nu«cupati,di6la-

que Ecclefia jintiverpienfis Decani , vo -

turn ejufdem exequendo, quandam manfio-

nem

En ick Theobald Sj'monfz. van War-
den, Kierck , onder 't Bisdom van
Utrecht, door het ApoftolilchenKey-
zerlyck gezag openbaer Notaris, om
dat ick by de gemelde inftelling, af-

zondering, bewyzing, afftant en fun-

datie, eji andere byzondere voorbe-
fchrevene zaken , zoo als ze door de
Eerwaerde en Voorzienige Heeren Pie-

terCant, Zangmeefler
, JandeBroii-

wer, Thefaurier, en Jan de Potter i

Kanunniken , Uytvoerders van. den
gemelden iiyterften Wil, gedaen wier-

den , te gelyk met de bovengenoem-
de GetLiygen , ben tegenwoordig ge-
weeft, en dezelve heb zien en hooren
gefchieden, heb ik daar van dit te-

genwoordig openbaer Gefchrift , door
een ander getrouwelyk uytgefchreven
zynde, opgeftelt, geauthentifeert,enin
deze openbare vorm gebracht, en met
myn gewoon teken en naam, te ge-
lyk met het aanhangen der zegelen
van de fchenkendc Perfoonen, als me-
de der voorgemelde Getuygen

,
ge-

merkt en ondertekent, in oorkonde
en kennifTe aller dezer bovengemelde
zaken, daartoe verzocht en geroepen
zynde.

Jan, by der gratiën Gods , Biflchop
van Luyck, allenen eenygelyk, die
deze tegenwoordige zullen zien ofte

hooren, Heyl in den Pleere. Onder
andere Godvruchtif^e werken, waar
mede wy geloven den A'derhoogflen
te konnen verzoenen , achten wyeen
der alderaangenaamfte tezyn, ais men,
door een godvruchtig medelyden aan-
gedaan zynde, de ellendigen gaarne
te hulpe komt, Het verzoek aan ons
overgegeven van wegen onze gelief-

den in Kriftus, Pieter Cant , Zangmeef-
ter, Jan de Brouwer, Thefaurier , en
Jan de Potter , Kanonniken van de
voortreffelyke Kerk van O. L. V. te

Antwerpen, onder 't Bisdom vanKa-
meryck, behelfde, dat zy, als Uyt-
voerders van hetTeftament of uyterrfen
Wil van wylen den Eerwaerden Vader
Anfelmus van Breda , in zyn leven

Prothonotaris van den H. Roomfchen
Stoel,

I

••>5'
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netn illius in OpiJo de Breda ^ nofira

Diocefts, pro habttatione ö* hofpitali quo-

dam pauperum virorum deputarunt ö" or-

dinarunt, atque bunis ejujdem competenter

dotarunt
,
quemadmodum in patentibus

litteris,quihus prefentes noftra littera trans

figuntur , latius vtdimui contineri. ^uare
pro parte E:<ecutorum pradiStorumfHit no-

bis humiUtcr fupplicatum ,
quatenus ad

honorem Ecclefia ?niiitantis , de cujus cor-

j>ore pauperes exijhre dinofcuntur , ea qua

in diöiis litteris continrntur laudare, con-

firmare ö* auüori-zare dignaremur^Noiigi'

tnrfalubri conftdetationi Executorumpra-

diSiorum in Domino annuentes . ordinacio-

nem hujusmodi , ac omnia £5? fingula in

eadem contenta , cui etiam patentes litte-

r<e lUuflris Johannis Comitis de Najfou-

ive (^c. ac Domini temporalis de Breda,

impendent , modo O? forma, melioribus qui-

bus pojfttmus y debemus , laudamus , con-

firmamus Ü* auilorizamus
,
jure matricis

Ecclefia loei femper falvo. In quorum fi-

dem ö* tefiimonium figillum nqflrum ad

caufas prefentibus appom mandavimus
,

fub anno a Nativitate Domini Millefirn»

quadringentefimo quinquagefimo quinto
,

vtenfis Novembris die fetctA.

Stoel, en Correélor der Apoftolifche
Brieven , mitsgaders Aartsdiaken van
onze Aenzienelyke Kerk te Luyck,
gemeenlyk van Henegouvi^en genaemt,
en Deken van de gemelde Kerk té

Antwerpen, in nakoming van defzelfs

gelofte, zekere Huylinge, hem toebe-
horende , in de Stadt Breda , onder ons
Bisdom

,
gefchikt en opgerecht hebben

tot eene wooning en Gafthuys voor
eenige arme Mannen , en dat met des-

zelfs goederen behoorlyk begiftigt,

indifervoegen als wy bevonden hebben
in de opene Brieven aan welke onze
tegenwoordige Letteren gehecht wor-
den, breeder vervat te zyn. Wes-
halven wy van wegen de gemelde Uyt-
voerders zeer nedng gefmeekt zyn , dac

wy, ter eeren der Strydende Kerk,
tot welkers lichaem de Armen als leden
behooren , al 't gene in dé gemelde
Brieven vervat is , wilden goedkeuren

,

beveiligen en bekrachtigen. Wydan
aan het heylzame oogmerk der gemel-
de Uytvoerders in den Heere toeflem-
mende , keuren goed , beveftigen en
bekrachtigen, op de allerbefle wyze en
vorm als wy konnen en moeten, de
gemelde inflelling , en alle ende yge-
lyke zaken daar in vervat , zynde daar
aan ook de opene Brieven van den
Doorluchtigen Graaf Jan van Naflau
enz. tydelyk Heer van Breda, mede
gehangen, behoudens egter altyt het
recht der Moederkerk van die plaats.

In kennifle van welke dingen hebben
Wy ons publicq zegel op de tegenwoor-
dige bevolen te drucken , in 't jaar

naa de Geboorte des Heeren, Duyfend"
vierhondert en vyfenvyftig , den vyf-

den van Slachtmaandt.

Johan Greve te NafTouw, tot Vyanden ende tot Dyetze, Heer tot Breda,

Allen Kerftenen geloiveghen Menfchen , ende funderlinge onfen Ingefetenen

ende Onderfeten gemeynlyc onfer Stad ende Lants van Breda , nu fynde ende
namaels wefende, ontbieden wy onfe groete, met kenniflen der waerheyt

,

Ende want onfe zeer geminde in Gode, Heer Peter Cant, Canter, Jan de
Brouwer, Treforier, ende Meefter Jande Brouwer, die men heyt de Pottere, van
Breda , Canonicken in onfer liever Vrouwen Kerke van Antwerpen, als Exe-
cuteurs ende handttrouwege van den Teflamente wylen des Eerweerdigen Va-
ders in Gode, ende Heeren Anfelmi Smit , van Breda , Koordeken der felver on-
fer liever Vrouwen Kerke , Prothonotarys ende Correftoir des Heylichs Stoels

van Romen felegher gedachten
,

geordineert ende gefticht hebben ter eeren
Goods, fynre gebenedider Moeder Maeght der Maeghden Sente Maria, ende
der tweleve Heyhgen Apoftelen Goods, Een Huys opten Haeghdyck in onfe

Stad van Breda vorfz. , om dair in ontfangen te worden zekere arme manne
perfonen , en oic dair toe zekere erfgoede ende fomme van penningen , Ren-
ten, ende des dan ter noot fal mogen fyn mede te coopen ende te vercrigen,

overgegeven ende bewyfl. Ende fy ons oetmoedelic om Goods wille hebben
gebeden, dat wy de vorfz. Ordinancie, makinge, ftichtinge ende fondacieder

armer
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armer ]ude voirfz. fouden willen confenteren, believen, aennemen, befcher-
men ende befcudden, ende by ons Stad van Breda vorfz. doen believen, atnne-
men, befchermen ende befchuddeii, in alle der vormen ende manieren als de vurfz.

Executeurs dat begerc ende geordineert hebben , ende haere opene Brieven, mee
hueren fegelen befegelt, daer op gemaetl, gehouden ende begrepen. Soo eeft

dat wy , die altyt na onfen vermogen alle Godlike v^'erken ende aelmoeiTenen
der armer menfchen begeeren te voorderen ende te meerderen, die felveÜrdi-
nancie, makinge , ftichtmge ende fundacie, na inhout der Brieve vorgen', voir
ons endeonfenacomeüngen confenteren, believen, ende inonfe endeonfer naco-
melingen befchudt ende befchermen nemen ende fetten, van nu voortaen tot

eewegen dagen, in alle der befter vormen ende manieren dat wj connen ende
mogen. Verleenende voort van funderlinger graeien, ende om Goods wille,'"

voir ons ende alle onfe nacomelinge, den vorgen: armen luden die in de vorgen:

Huyfe altoes ontfangen fullen wefen, eewelic geduerende, dat fy van de vor-

gen: Huyfingen, erven ende anderen hueren goeden ende haven , die fy nu heb-
ben ende namaels iliilen mogen vercrigen , toter weirden toe van hondert En-
gelfcheNobelen jaerlikerendeerfeliker renten, boven tHuys ende tHof met fynre

toebehoirten voirfz., gheen fchot, lot, bede noch eghecne andere laften geven
noch betalen en fullen, noch ooc felver waken noch waecgelt geven, maer
dair af ende van diergelike laften altoos vry, ongemoeyt ende ongelaft bliven,

Ende dat fy altoos voir hen felven ende huer huysgefin fullen mogen backen
ende brouwen broot ende bier, fo hen dat gelieven fal, fonder emmermeer
eenich ongelt oft eenegen oncoft dair af te betalen. Alle argelift uutgefchei-

den. Ende op dat defe onfe confenteringe , believinge ende verleeninge voirfz.

te bat ftentich ende tot eewegen dagen onvermindert moge bliven gehouden,
• fo hebben wy des torconden, voir ons ende onfe n.icomelinge, defen tegenwoir-
digen Brief, doir den principalen Brief van der Fondacien voirfz. doen fteken,

ende met onfen fegele befegelen. Ende om der meerdere zekerheit wille be-
gert ende verfocht aen onfe lieve ende geminde Burgermeefteren , Scepenen
ende Raid onfer vorgen: Stad van Breda, dat fy oic van der felver onfer Stad
wegen de vorfz. confenteringe, believinge ende verleeninge willen doen, in

alle der felver vormen ende manieren als wy die hier boven in defen Brieve
hebben gedaen, ende in kenniflen van dyen defen felven Brief met onfer vor-
gen: Stad fegel oic doen befegelen , Dewelke wy Burgermeefteren, Scepenen
ende Raid terftont vorgen : bekennen , dat wy ter liefden ende begerten ons liefs

gencdichs Jonkeren,ende ter vruntliker beden vanden Executeuren vorfz., gerne
alfo van der v.orfz. Stad wegen van Breda gedaen hebben. Ende in orconden ende
kennifle van dyen , hebben wy der vorgen : Stad fegel by den fegcl ons liefs gene-
dichs Jonkeren voirgen: doen hangen aen defen Brief, die gefteken is doir die

principale Fondacie vorgen:, ende gemaeft was op ten feffentwintichften dach
der maent van Julio, in 'tjair ons Heeren Dufent vierhondert vivenvyftich.

N°. 92.

Engelbrecht Graef van Najfau zegt aan Jan, BifTchop van
Luyck, zyne Manfchap op.

Dën Hogeborenen vermogenden Hertogen Johan van Beyeren , Ele6l van
Ludiek , en Greven van Loon , mynen genedigen Heere. Ie Engelbrecht Gre-
ve to Nafl'ow, Heere ter Leek ende to Breda, begere Uwer Genaden to we-
ten , alfo ie derfelver Uwer Genaden Man en Raet ben

,
gelyc ghi weten

meught, dat mi op defe tyt alfo gelegen is mit de Hogegeborenen vermogen-
den Here den Hertoghen van Brabant ende van Lymborch , Greve van Hene-
gow, van Hollant ende van Zeelant, dat ie die Manfchap ende Raetfchap, en-

de alle die verbynteniife , hulde ende eede , dair mit ie u verbonden ben ende
wefen rnagh, op defe tyt all opfegge, mit defen jegenwerdigen Brieve, en-

de en wille u te defer tyt nyet langer verbonden fyn , dwelc u gelieven wille

in 't guede te nemen. Gegeven onder minen fegel , op 't fpacium des Briefs ge-

druft, op ten yerften dagh van Meerte, in 't jair ons Heeren Dufent vierhondert

ende zeventien.

N°. 93.
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N». 93.

Brief, waarby Jan, Hertog van Braóant , den Grave van Najfoü
fchadeloos houdt wegens 't opzeggen van zyne Man-

fchap aan den Biflchop van Luyck,

Jan, bi der gracien Gods, Hertoge van Lothryck, Brabant endevanLymborch,
Mercgreve des Heylichs Rycx , Greve van Henegouwe , van Hollant ende van
Zeelanc, en Heere van Vrieflant. Doen cont allen luden , alfo onfe lieve Neve
ende getruwe Raec, Engelbrecht Greve te NafTouw , Heere van der Leek ende

van Breda, nu tot onfen ernftigh verfueke ende begeerten onfe hulper vi^orden

is ,
jegen onfen Oem Hertoge Johan van Beyeren, Ele6l van Ludiek en Greve

te Loen, fo bekennen wy voir ons ende onfe erven, met defen onfen openen

Brieve , dat wy alfulcken Mangele als die voirfz. onfe Neve jaerlicx te leert

heeft van onfen Oem voirfz.
,
gelyc fyne Brieve , die hy dair aff van hem heeft,

wael claerlic begripen , dair aff hy hem nu om onfen wille die Manfcap heeft

moeten opfeggen, den felven onfen Neve jairlicx felve geven ende betalen ful-

len,alfo lange als deze onfe vrede dueren fal, Ende weert fake dat onfen Voirfz.

Neve eenige Renten , hem ende fynre Gefellynne toebehorende onder onfen

voirfz. Oem gelegen, genomen, onthouden oft ontweldicht worden, fo felea

wy die felve Renten den voirfz. onfèn Neve , die voirfz. onfe vrede durende,

jairlicx oic felve doen geven ende wael betalen ,Tonder enich wederfeggen, En-
de ten eynde van onfer voirfz. vreden ielen wy denfelven onfen Neve helpen

dat hem 't voirfz. Mangele van onfen Oem weder gegeven ende verleent fal

werden, ende dat oic hem ende fmen erve die voirfz. Renten, onder onfen Oem
voirfz. gelegen, jairlix ongemyndert weder felen worden betaelt, na inhouc

fynre Brieven dair af wefende. Off wair w^ hem dair toe niet gehelpenen kon-

nen, foo felen wy hem dan 'die voirfz Mangele ende Renten felve jairlicx

geven ende bewylen,mit goeden Brieven, op fekere fteden, dair hem die feker

endeVaflfyn foelen, Ende foo wes koll ofc fchade onfe voirfz. Neve om
öefer oTifer "vreden wille lede oft gewonne , die felen wy hem wael doen ver-

richten , ende dair aff goet Hoeftheere wcfen , alfoo dat hy des billix te vreden
fal wefen. Ende wy en felen onfe vrede voirfz. niet foenen , noch laten zue-

nen , noch die beftant maken , wy en felen den voirfz. onfen Neve ummers
daer in beforgen gelyc ons felven, alfoo dat hy dair mit wael bewaert fal we-
fen. Alle defe voirfz. poincen, flucken ende articlen hebben wy geloeft en-

de geloven in goeden trouwen voir ons ende onfe erven flede vaft ende on-

verbrekelic te houden ende te voldoen, fonder enigerhande argelill. Ende des

torconde hebben wy onfen fegel aen defen Brieff doen hangen. Gegeven in on-

fen huyfe in den Hage in Hollant, xviij dagen in Meerte, in 't jair ons Heeren
m. cccc. en feventhien , voir Paeffchen, na gewoenten onfs Hofs van Bra-

bant. {Aldus getekent) By minen Heere den Hertoge, dair by waren Heer
Henric van der Leek , Willem Blondeel , en Willem van den Berge. ( Onder'

tekent ) C. de D in ter.

EYNDE.

Zzz DRUK-



DRUK- en andere FEYLEN,
Dus te verbeteren.

Fot, 7. regel 5, flaat, Emelenberg, Iets, Emelenberg.
_ 13, flaat, Boffehoven, kes , Bofchoven.
Fol: 8. regel 28. flaat, een eenigen zoon, lees, eenen zoon.
Fol: 20. regel 3. flaat. Zouten Wildert, hts, zouten Wildert.

4^. flaat, 1203, lees , 1303.
-»»- 46. flaat, 1203, kes, 1303.
Fol: 31. regel 33. /Jaar, Stadt Landen, /ew, Stadt, Landen.
Fo/: 33, regel 59. )?««/, voor aan, lees, voortaan.
Fol: 3/}. regel 14. j?aö^, Chalons, few, Chalon, en insgelyks op alle andere plaet'

zen , daar dat woordt zoodanig ge/pelt wordt.

Fol: 35. regel 44. flaat, Biflchop van Utrecht, lees, Biflchop van Atrecht.
Fol: 40. regel 16. flaat. Prins Oranje, lees. Prins van Oranje.
Fol: 48. regel jö. flaat. Van Donk, /e«, van de Donk.
Fot: sg. regel 43. flaat. Bergen op Zoom mede drie zilvere Kruyffen op een

rood velt, lees. Bergen op Zoom mede drie roode
KruyfTen op een zilver velt &c.

Fol: 63. regel 23, flaat, die mergen, lees, drie mergen.
Fol: 295. regel 7. flaat. En iegelyck, lees. Een iegelyck.

Fol: 370. regel 37. flaat, Boevenjen, lees, Boeveryen.
.«- --38. flaat, Boevenjen, lees, Boeveryen.
Fol: 409. regel 3. flaat, Veenen, lees, Vennen.
Fol: 420. regel 21. flaat, waar in zy meenen benadeelt te zyn, naar Antwer-

pen zullen mogen beroepen, lees , waar in zy zwa-
righeid vonden , raad zouden mogen halen oy die
van Antwerpen,
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